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Orain dela egun batzuk, parkean
nengoela, bi mutil, zortzi-hamar
urte ingurukoak, borrokan hasi

ziren. Istorioaren amaiera imajina dezake-
zue: bata, garaile; eta bestea, amorruz eta
inpotentziaz beterik. Horietako baten ama
eta bestearen amona mutikoekin hitz egi-
ten hasi ziren: ezin dela borroketan ibili, ez
dagoela ondo, hurrengo batean ez errepi-

katzeko... Eta elkarri barkamena eskatze-
ko. Umeek, batak besteari, barkamena
eskatu zioten, baina gauza me kaniko bat
izango balitz bezala: esan behar dut edo,
hobeto esanda, behartzen naute “barka-
tu” esatera, eta hala egiten dut. Hori ikusi-
ta, ezin izan nuen aguantatu, gogoa ezin
ekidin, eta kontu horretan sartu nintzen.

–Bihotz-bihotzez eskatu diozu barka-
mena? –galdetu nien–. Ez, ezta? Baina,
zergatik? Ez da zure laguna? Eta ez duzu
maite?–. Eta parkeko ume guztiak (dago-
eneko asuntoa pelikula baten azken esze-
nak baino interesgarriago bihurtu zen)
barrezka hasi ziren.

–Zergatik?– berriro galdetu nuen. Eta
erantzuna harrigarria izan zen.

–Zelan maite dugula? Maitatu lagun
bat?!

Ba bai, maitatu. Maitatzen ditugulako
gure bikotekidea, gurasoak, anai-arre-

ERIKA PEREDA
(Kazetaria)

bak… eta baita gure lagunak ere. Maita -
tzen ditugulako gure seme-alabak, aiti-
ta-amamak, gure txakurra eta dordoka,
eta, zergatik ez, gure auzokide “gorrota-
tuena” (berak ere bere garrantzia dauka
gure bizitzan). Eta, hain zuzen ere, mai-
tasunez inguratuta egon arren, maitasu-
na ez omen dago gure hezkuntzan;
etxean ematen dugun hezkuntzan, ezta
eskoletan eskaintzen duten horretan
ere.

Sentimenduei buruz hitz egitea zaila
da, oso zaila esango nuke, eta askoz ge -
hiago sentimendu positiboak ez direne-
an. Baina bizitzari aurre egiteko beha-
rrezkoak dira. Oso ondo dago gustatzen
ez zaiguna identifikatzea, baina askoz
hobeto dago poztasuna, ausardia, itxa-
ropena, ametsak, enpatia, berdintasuna
edota maitasuna adierazten jakitea.
Gure lagunak ere maitatzen dugulako.

Arrieta, Bilbao, Agirre, Arriaga,
Bilbao, Larrondo, Lopategi, Mea -
be, Zugazaga, Elordui, Zalbidea,

Uriarte, Arrola, Zabala, Arteaga, Artetxe.
Ama said. Batzuk zortzi abizen darabi-
lez euskalduntasuna adierazoteko, guk
txikerretarik dakiguz hamasei. ¿Cuán -
tos? ¿Hamaseis? Itauntzen dau euskara
ikasten dabilen “castellanoak” harridu-
raz. Ez neukan ikusteko ezelako gogo-
rik. Oraintsu suertatu jat telebistan
Ocho apellidos vascos filmea. Espektati -
ba lar izatea edo umore falta -ez dot us -
te- izango zan ez gustatzeko arrazoia.
Beharbada, nahikotuta gaukazalako
eus kalduntasunaren gaiak, eta bere in -

UDANE GOIKOETXEA
(Kazetaria eta irakaslea)

hAMAsays

Maitasuna

guruan sortu eta eregiten diran topiko
tipikoak. Bai, makina bat izan dira
barreka puztu diranak. Halandabe, ez
dakit daukan ospea merezi dauen.

Hamasei edo zortzi abizen euskal-
dun? Kiloko txuletea jatea? Flekilloa?
Edo-eta euskara jakitea eta erabiltea?
Euskara sortu eta bersortzea? Zer da,
bada, praktikan, egunerokoan, euskal-
dun izatea? Kanpotik hori jakitea ez ete
da ba gatxa?

Han, urrunean, entzuten dira Ama
Say musika talde bizkaitarraren letrak.
Hauxe dinoe: Suck on! There´s nothing
going on, beste kezka batzuk dituzu
entretenitzeko… zure bizitza lapurtu-
ta, hareen eskuetan dago noz amai-
tzen dan dana. Ah! It´s evolution; ez gel-
ditu!
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Zeure eritxia agertu gura badozu, gutunen atal hau zabalik daukazu. Ahalik eta eritzi gehienek
lekua euki dagien, ez da komeni makinazko 15 lerro baino luzeago idazterik gutunotan. Izena,
telefonoa, helbidea eta nortasun agiriaren zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar izan
ezkero, AIKOR!-ek bere esku dauka horretarako eskubidea. Zure eritxia aginduteko helbidea:
Totoan, Aresti kalea 2, 48170, Zamudio edo aikortxori@aikor.com.

Gaur egun emakumeok hitza
dugu, agerian gaude, baina ez
gara ikusgai. Idatzi, margotu,
konposatu, artea sortzen du -
gu, etxeko eta zaintza la nak
egiten ditugu, ikertzaileak
gara, kirol txapelketetan
eta hainbat jardueratan
hartzen dugu par te…
baina ez gara ikusgai.
Biluzten gaituztenean
eta hiltzen gaituztene-
an, or duan bai, orduan
bai ikusgarriak, eta guk
horrela nahi ez.

Gure izenak isildu egiten dira;
eta ez badira esaten ez gara ezer.
Emakumeon presentzia onartuta badago
ere, gizarte patriarkalak sortutako kano-
nen eta ereduen barruan gaude.
Horregatik izen horiek guztiak esan eta
idatzi egin behar dira, ikusgarri izateko:
Angela, Martina, Bi biana, Karmen, Gena -
ra, Mari, Felisa, Fe lipa, Bego, Marisa, Jaso -
ne, Josune, Alaitz, Ainara, Olga, Ainere,
Idoia, Izarne, Ikerne, Miren, Eloisa, Ain -
hoa, Karmele, Marije, Ma rijo, Rocio, Zo -
rione, Ines, Fatima, Klaudia, Jenifer, Rim,

Arwua, Klara, Mai der, Ga -
razi, Kattali, Katixa,

Esti, Ana, Ane,
Amaia, Ale xan dra,

Etorne, Enei da,
Isabel, Ain tza -
ne… (munduko
e m a k u m e e n

izen oro ).
Baina orain,

mar txoaren 8an, eta
si kiera egun ba tez, ko -

munikabideak be te ko di -
tu gunez, aprobetxa de zagun gizo-

nen eta emakumeen arteko benetako
des berdintasunak deseraikitzen, eta be -
netako neurriak hartzen desberdintasun
horiek desager daitezen.

Eta horretarako, emakumeei buruz
hitz egin behar da; izendatu egin behar
gaituzte, gure lanak eta lorpenak jaso be -
har dira. Hau da, oroimen kolektiboaren
partaide izan bagara eta aipatuak izan
behar gara. Ikusgai.

Bizitza maite dugulako eta bizirik na -
hi dugulako. Gora munduko emakumeak.

Moreak, Lezamako emakumeen taldea

Elkarrekin ikusgai egiten gara

Bizkaiko
Eskolarteko
txapeldunak

Aimar Busket lezamarra eta
Adrian U. Gordon sondikoztarrak
Bizkaiko Eskolarteko Txapelketa
irabazi zuten otsailaren 18an,
“Umeak A” kimu kategorian.
Goizeko 10:00etan hasi zen finala
eta kategoria ezberdinetako 12
partida jokatu ziren 24 bikoteen
artean. Final erdia Zaratamoren
aurka Zornotzan jokatu ostean,
finala Barakaldoko frontoian joka-
tu zuten, Ortuellaren aurka. Hiru
urte daramatzate jokoan Aimar
eta Adrianek, eta bikoteak ez du
partidarik galdu sasoi honetan:
“Zaratamoren aurka jokatutako
partida gogorra izan bazen ere,
haurrek aurrera egitea lortu zuten
eta pozik bezain arro daude”, adie-
razi dute Lezamako Pilota
Elkartetik.

Sondikak 
horniduren gastua
% 6 gutxitu du

Sondikak Udal eraikuntzen
gastua % 6 gutxitu zuen 2016an,
aurreko urtearekin alderatuz.
7.500 euro baino gehiago aurrez-
tu dira. 2015ean 121.400 euro
gastatu baziren, 2016an 113.900
ordaindu ziren. Haurreskola alde-
raketatik kanpo geratu da,
2015eko irailean martxan jarri
zelako.
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“2020. urtea proposatu da hautes -
kun deen ostean izango delako, eta beraz
horrek ez du inolako eraginik izango, eta
horrez gain denbora tartea izango da
pro posaturiko ideiak martxan jartzeko”,
azaldu du herriko alkateak. Proposaturiko
ideien artean gaztetxeko erabiltzaileen
arteko bidaia izan zen, bertako zenbait
gaztek elkarbizitzaren balorea positiboa
dela ikusten dutelako. Beste ideia bat au -
rreztearena eta udan bidaia bat antola-
tzearena izan zen. Horrez gain, gaztetxea-
ren giltzak mantentzearen ardura gaztee-
na eta euren gurasoena izatea da: “Nahiz
eta bertako ateak irekitzera heldu bate-
kin joan behar garen”. Beste gazte batzuk
gaztetxean bideokontsola ezartzea edota
Paintball saioa egitearen aukera begi
one kin ikusi zuten.

Sondikako aisia, gazteen esku
Sondikako Udalak hirugarren aldiz

egin du Gazte Sondika 2020 programa,
gazteei eta euren familiei euren gustuko-
ak diren iniziatibak sortzeko aukera ema-
ten diena. Egun batzuk lehenago Udale -
ko kultura teknikaria, Mankomunitateko
gazteen informazioko arduraduna, tokian
tokiko erakundetako ordezkariak eta
proiektuaren kudeatzaileak batu ziren,
ekimena bideratzearren: “20 urteko Gaz -
te txea daukagu”, adierazi zuen Xabier
Zubiaur alkateak, herriaren izaera berri-
tzaileaz aritzean.

Otsailaren 9an gurasoekin egin zen
bilera. Bertan, Gaztetxearen erabileraz
ari tu ziren, aisialdira soilik bideratu beha-
rrean, hezkuntzan inpaktua izan dezan,
so lidaritatea eta elkarbizitza bezalako ba -
loreak eskainiz.

Hiru txorierritar,
Emakume Pilotarien
II. Topaketan

Jone Goiri, Ane Baraiazarra eta
Amaiur Holgado txorierritarrak
Laboral Kutxa Emakume Master Cup
2017ko final laurdenetara klasifikatu
ziren Emakume Pilotarien II.
Topaketan, Larrabetzun. Saio hone-
tan hurrengo bikoteak izan ziren
garaileak: Paula Iturbide-Amaiur
Holgado, A multzoan; Jone Goiri-
Ane Baraiazaharra, B multzoan; Lucía
Fonseca-Iratxe Ibarra, D multzoan;
eta Paula Fuentes-Marian Trigo, E
multzoan.

Larunbat eta igandean 500
lagun inguru izan ziren herrian.
Larunbatean Txoko Ona Emakume
Elkarteak askotariko ekitaldiak anto-
latu zituen egun osoan zehar.
Igandean, 200 pertsona inguru izan
ziren pilota partidak ikusten. 24 pilo-
tari eta 12 bikote izan ziren jokoan:
nafar bat, zazpi katalan, valentziar bi,
granadar bat, asturiar bat eta hamai-
ka bizkaitar izan ziren lehian.

Urtarrilean eta otsailean zehar
bestelako kanporaketak egingo dira.
Finala martxoaren 5ean izango da,
Zornotzako Udal Pilotalekuan,
12:00etan, Emakume Langilearen
Egunaren astean.
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Lezamako Magalarte ardotegiko Iñaki
eta Andoni Aretxabaletak Ieup! txakolina
sortu dute. Txorierriko txakolin honen
lau garren eta bosgarren generaziokoek
2016ko Santo Tomasen aurkeztu zuten
Ieup! baita txakolin zuriaren kategoriako
saria irabazi ere. 

Iñaki Aretxabaletak txakolinarekin
duen kontaktua Zamudion hasi zen, Ma -
galarte baserrian. Urteak pasata, Leza -
mara joan zen bizitzera eta bertan txako-
lina egitera. Gaur egun 50.000 litro txako-
lin produzitzen dituzte urtero, barrikan
fermentaturikoa kontuan izan gabe. Iña -
kiren semeak, Andonik, 25 urte ditu eta
nekazaritza ingeniaritza eta enologia
ikasi du, eta familiaren usadioarekin au -
rre ra jarraitzeko gogotsu dabil.

Magalartekoek Ieup! sortu dute

Lanbideko puntu
mugikorra, Sondikan

2017ko abenduaren 21a arte
Sondikak Lanbideko puntu mugiko-
rra izango du Goiri kalean. 226 auzo-
tar langabetuei zuzenduta, arreta
tokia bi astetik behin izango da, oste-
gunetan, Goiri Erdikoa kalean,
09:00etatik 13:00etara. Bertan, orde-
nagailu bi daude, eurekin edozein
bulegotan egin daitezke eragiketak,
DSBE laguntza eskatzea izan ezik.
Martxoaren kasuan, hilaren 2, 16 eta
30ean izango da.

32 zakarrontzi 
eraberritu dituzte
Larrabetzun

Larrabetzuko udalak 32 zakarron-
tzi berreskuratu ditu birziklapena
bultzatzeko. Horretarako, eduki-
ontziak konpondu,  margoztu, eta
kaleetan jarri dira berriro. Gainera,
herriko zortzi tokitan ontziak multzo-
ka jarri doguz: papera, organikoa,
ontziak eta errefuxa banaka biltzeko.
“Ekintza honen asmoa birziklapena
bultzatu eta gure kaleetan berzikla-
penaren aldeko pedagogia egitea
da”, azaldu du Iñigo Gaztelu alkateak.
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LABUR BIRA 2017KO ZINTAK, SONDIKAN.– Martxoaren 11n, Topaguneak eta
Altzora elkartearen laguntzarekin antolaturiko Euskarazko Film Laburren Zirkuituko
laburmetraiak proiektatuko dira Sondikako Kultur Etxean, 19:30ean. Guztira 18 zinta
proiektatuko dira zinema aretoan: Oier Fuentesen Azken Saskia, Ageda Kopla Taldearen
Beti Bezperako Koplak, Alejandro Díaz Castañoren Ihesa, Ibon Izaren Elemakarrak, Eki
Pagoagaren Jalgi, UDA Films-en 280º, EUSPOT lehiaketako 11 spot, eta Kepa Sojoren
Hileta.

249 bikote,
Derioko Bullpadel
adin txikikoen 
proban

Ia 500 jokalarik hartu zuten
parte otsailaren hasieran Bullpadel
adin txikikoen lehen proban, De -
rion. Bai faboritoek, bai lehen aldiz
jokatzen zuten askok ikuskizuna
eskaini zuten. Irabazleei dagokie-
nez horra hor txapeldunen zerren-
da, kategoria ezberdinetan sailka-
tuta: Benjamin mailako mutilak, F.
González Rodríguez-C. Cabeza Te -
res; Benjamin mailako neskak, A.
Perez Ortiz-l. Dionisio Laureano;
Kimu mailako mutilak, R. Bartolo -
mé Bachiller-A. Fernán dez Lancha;
Kimu mailako neskak, M. López
Blas-P. Araus López; Hau rrak, muti-
len A taldea, P. Hernán dez Álvarez-
B. Vera López; Hau rrak, mutilen B
taldea; J. Escolar López-A. Rodrí -
guez Martínez; Haurrak, neskak, A.
Perez Corral-E. Estrada Sastre;
Kadete mailako mutilak, E. Pérez
Cabeza-I. Amon darain González;
Kadete mailako neskak, A. Colinas
Castro-C. Gon zález Cidoncha;
Junior mailako mutilak, M. García
Ruiz-l. Pozo Carballo; Junior maila-
ko neskak, M. Caballero Sancho -A.
García Román. Sari banaketan
Alfredo Garbisu egon zen,
Espainiako Pa del Federazioko pre-
sidentea, Biz kaiko Padel
Federazioko Julio Ale gría presi-
dentearekin eta Padel Bizkaiko
presidentea, Jorge Peñínekin.
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Egaz Txorierrik 110 langabetu bizkai-
tarrentzako lan sarbide altuko sei ikastaro
eskainiko ditu Sondikan. Bizkaiko Foru
Diputazioak % 100ean babesturiko ikas-
taro hauek Lanbiden izena emanda du -
ten bertako langabetuei zuzenduta dau -
de. Interesdunek momentu honetan ize -
na eman dezakete Sondikako Egaz Txo -
rierrin. Bertara jotzean, langabetuak be -
tekizun guztiak dituela frogatu beharko
du. Horrez gain, beharrezko titulazioa,
lan-bizitza eta DSBE edota desgaitasun-
laguntzen egiaztagiriak aurkeztu behar-
ko ditu, izatekotan.

Profil anitzak
Ikastaro bakoitza profil zehatz bati

zuzendurikoa da: Konpetentzia komer-
tzialak ikastaroa, 65 ordukoa, urtarrilaren
30etik otsailaren 31ra ematen ari da eta
maiatzaren 31tik ekainaren 16ra emango
da berriro, denboraldi luzeko langabe-

tuentzat, 45 urte baino gorakoentzat,
DSBE laguntza jasotzen dituztenentzat
eta babesgabeko taldeentzat.

Menpeko Pertsonen Arreta Soziosa -
ni tario ikastaroak antzeko ezaugarriak
dauzka, baina 370 ordukoa izango da eta
otsailaren 17tik maiatzaren 31ra egingo
da. Gainera, praktikak izango ditu eta
pro fesionaltasun ziurtagiria izango du.

Goi edo erdi mailako Heziketa Profe -
sio na leko 30 urtera arteko gazteek Mar -
ke ting Digitaleko Erremintak ikastaroa
egin ahal izango dute. Berau egin ahal
izateko hiru deialdi izango dira: otsailean,
martxoan eta maiatzean, 65 ordukoa.
Bes talde, Uretako Sorospen ikastaroa
egin ahal izango dute, 290 ordukoa,
otsailetik maiatzera; eta Komertzio Den -
da ria rena, 230 ordukoa, martxotik maia-
tzera. Azken bi ikastaroek praktikak eta
profesionaltsun ziurtagiria izango dituz-
te.

Lan sarbide ikastaroak, Sondikan Gym Berdea,
Larrabetzun

Otsailaren 15ean Gym Berdeari
hasiera eman zion Larrabetzuko
Udalak bizitza sedentarioari aurre
egiteko helburuarekin. Honako jar-
duerak jorratzen ari dira bertan:
ekolorazaintza ikasteko tailerra,
osasun zentro guztietan sustatzeko
gimnasioa eta ideia, gurtza, lanbide
eta adin ezberdinetako pertsonen-
tzako talde jarduerak. Gym
Berdearen proiektua duela urtebe-
te sortu zen, Besaia enpresak susta-
tua eta Eusko Jaurlaritzak, Euskadi
Lagunkoia Sustraietatik-ek eta
Larrabetzuko Udalak babesturikoa.
Hilaren 15ean hasi ziren eta astean
ordu bi eta erdiko saioak ematen
ari dira 20 euroren truke.

Santa Luziako hiru
fatxada estali dira

Hotza eta euria dela eta, Loiuko
Udalak Santa Luziako iparraldeko
hiru fatxada estali ditu, ekipamen-
dua euria egiten duen egunetan
erabili ahal izateko, auzotarren
eskakizunei so eginez: “Horrela,
umeek euria egiten duten egune-
tan jolas egin ahal izango dute”,
azaldu du Josu Andoni Begoña
alkateak. “Gurasoek egindako eska-
kizuna da eta, gainera, herriaren
erdigunean egonda, zonalde ona
da”. Aterpeaz gain, inauguratu berri
diren padel pistak ere estali egin
dira, eguraldiak kirola ez egiteko
aitzakia ez izateko.
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tarrek merezi duten zerbitzu kalitatea
bermatuko dugu”. Udalak argitaratu duen
jakinarazpenean, gaur egun Sondikako
brigadak eskaintzen duen zerbitzua kan-
poko enpresa baten bidez hobetu nahi
dela aipatzen da: “Gaur egungo langileak
momentura arte lan egin duten bezala
jarraituko dute eta, horrezaz gain, lan
hori osatzeaz arduratuko den enpresa
egongo da, aktibitatea bikoiztuz. Eraba -

kiak ez du eraginik izango gaur egungo
lan-taldearen lan baldintzetan”. Zu -
biaurrek azaldu duenez, Bizkaiko bestela-
ko herrietan modelo bera ezarri da, “eta
ez da greba kasu bakar bat ere eman”.
Bertan antzeko kasuak ematen direla
aipatu du: “Sondikan barneratu dugun
modeloa da: lorezaintza, bide-garbiketa,
zabor-bilketa, argiztapen sistema, arratoi-
ezabatze sistema...”.

Pasa den otsailaren 15ean, ELA sindi-
katuak Sondikako Udaleko 16 funtziona-
rio lan-etenaldia egitera deitu zituen
Udaleko langile baten lanpostuaren amor -
tizazioa dela-eta. 2014ko hasieran, ofizio-
lanetan zebilen udaletxeko langile bat
jubilatu egin zen, eta harrezgeroztik lan-
postu hori libre dago. Udalak kanpoko
enpresa bati eskainiko dio lanpostua.

“Egoera oso larria da, eta are gehiago
egiten dituzten lanak kontuan hartuta.
Langile hauek ehorzketa-lanetan ibiltzen
dira, eta zerbitzu horiek oso bereziak dira
udaletxe batean eman behar diren zerbi-
tzuen artean”, adierazi du ELA sindikatuak
komunikatu batean. Andoni Berazak, Uda -
leko ordezkariak, lanpostu hori Txo rie rritik
kanpoko enpresa pribatu batek beteko
duela adierazi du El Correo kazetan.
Langileak, aldiz, ez daude ados: “Lan postu
hori behar bezala bete behar da Uda -
larekin kontratua daukan langile ba tekin”,
aldarrikatu dute. “Eta Udalak hartutako
erabakiak aurrera egiten badu lanpostu
bat desagertuko da, Udalak eman behar
dituen zerbitzuetan atzera-pausua eman
eta lanpostu prekarioak sortuko dira”.

“Langileek greba egiteko eskubidea
erabat errespetatzen dugu”, adierazi du
Xa bier Zubiaur alkateak prentsa-ohar ba -
tean. “Erabaki horren helburua baliabide
kopurua handitzea da. Horrela, sondikoz-

Iskanbila Sondikako Udala eta udaletxeko 
langileen artean
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Negu García Ayarza | Motorren sendagilea
Motorretaz bizi da Negu. Ikasketak bukatu ostean, Mercedes eta Audi bezalako tailerretan ibili

zen mekanikari, baina lan baldintzekin pozik ez zegoenez, Larrabetzun JJ Tailerrak izeneko garaje
propioa zabaltzea erabaki zuen (Jon eta Jon Negu lankideen artekoa) duela hiru urte. Herriko auto
tailer bakarra da, eta herritarrek ez dute zertan autoa Galdakao edo Bilbora eraman behar.

Testua eta argazkia: Jon Goikouria Larrabeiti
www.jongoikouria.com

Lurrean piezak eta 
koipea praketan, 

eta abilidadea 
atzamar puntetan.

Ez al dozu sumatzen 
motorren bat ketan
gasolina usaindun
argazki honetan?

Itallen Bertso Eskola



AIKOR! 167 l 2017ko otsaila
www.aikor.eus12 GUREAN IZAN DA

t: Gaizka Eguzkitza / a: The Upper Room

Ez da batere ohikoa Euskal
Herrian gospela egitea. Zelan
hasi zineten?

The Upper Room taldea
2005ean sortu genuen Donos -
tian. Mikel San José abeslaria da
eta ni neu, Iñaki Miguel, piano-

jotzailea. Mikel eta biok The
Croppers rhythm and blues

taldean ezagutu genuen
elkar. Talde horrek
rocka eta bluesa egi-
ten zituen, baina niri
gospela betidanik
gus tatu izan zait.
Kon tzertuak ikusten

nituen, diskoak erosten
nituen... Mikeli ere bai, eta

egun batean erabaki ge -
nuen gospel bikotea osa-
tzea. The Upper Room taldea
gospela euskaraz egiten

duen talde bakarra da mun-
duan. 

Izena nondik dator?
In the upper room gospel

kanta famatua da. Eta hortik har -
tu genuen gure izena. The upper

room edo goiko gela metafora bat
da, eta zerua edo Jaungoikoa da -
goen lekua aipatzen du. Gospe la
oso musika espirituala da eta asko-
tan kantek Jaungoikoari buruz hitz

egiten dute. Beraz, oso izen apro-
posa iruditu zitzaigun.

Gospela beltzek sortu
zuten. Arraroa da zuriek
gospela abestea?

Ez, inondik inora. Egia da duela
60 urte gizartea Estatu Batuetan erabat
bananduta zegoela: beltzak, alde batetik;

eta zuriak, bestetik eta gaur egun ere
nahiko bananduta dagoela. Horren isla
da bakoitzak bere gospel mota jotzen
duela. Gospel beltzak blues edo soul iku-
tuak ditu; zuriak, aldiz, country ikutuak.
Eta geurea zuria da, gu zuriak garelako
eta gure soinua ere bai. Dena dela, gos-
pela hainbat estilotako nahaste handia
da eta batzuetan era batean jotzen dugu
eta besteetan, beste era batean. Eta ho -
rrexegatik, hain zuzen ere, izugarri gusta-
tzen zait gospela: itzel gustatzen zaizki-
dan estiloak batzen dituelako: rocka,
bluesa, soula... Koktel zoragarria da!

Gospela eta euskaraz. Hori bada
oso bitxia...

Bai. Hasiera batean, ingelesezko ber-
tsioak abesten genituen, baina pixkana-
ka-pixkanaka geure kanta propioak hasi
ginen lantzen. Eta orduan, geure buruari
hau galdetu genion: “Eta zergatik ez eus-
karaz?”. Eta horrela hasi ginen. 

Nolako errepertorioa duzue? Eus -
karaz, ingelesez... 

Denetarik daukagu, gure erreperto-
rioa oso zabala baita, baina batez ere hiru
kanta mota ditugu: guk egindakoak, guz-
tiak euskaraz; bertsioak, euskaraz ere bai;
eta gospel musikako betiko kanten ber-
tsioak, ingelesez. Gehienak geure kanta
propioak dira, % 80 gutxi gorabehera.
Esate baterako, Oh happy day kantarekin

“Gospel beltzak blues
edo soul ikutuak 

ditu; zuriak, 
aldiz, country ikutuak.

Geurea zuria da”

THE UPPER ROOM l talde gipuzkoarra

“Gospela euskaraz egiten 
duen talde bakarra gara”

Azken bolada honetan, behin eta berriro hurbildu da Txorierrira The Upper Room gos-
pel taldea. Abenduan, besteak beste, Lezaman eta Derion egon ziren. Donostiarrek gos-
pel musika euskaraz egiten duen talde euskaldun bakarra osatzen dute eta hori aitzakia
ezin hobea da eurekin hitz egiteko.
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“Gure errepertorioa 
oso zabala da, eta 
% 80 guk egindako 

kantek osatzen dute,
guztiak euskaraz”

hasten ditugu kontzertuak, baina euska-
razko bertsioa landu dugu, Egun alaia.

Jendeak zelan hartzen du gospela
euskaraz?

Ez dakit. Uste dut gehienei arraro
egingo zaiela, gospel musika euskaraz
entzutea arraro-arraroa delako. Hala ere,
lehenengo ustekabea pasatzen denean,
jendea gustura dago. Orain arte jaso du -
gun erantzuna oso ona izan da: publikoa
alai agertzen da, kontzertuetan parte har-
tzen du, gogor txalotzen dute... 

Gospela normalean abesbatzek
egiten dute, baina zuek bikotea baino
ez zarete... 

Tira, formaturik ezagunena da abes-
batzena, baina ez bakarra. Jazz musikari

dagokionez, esate baterako, hainbat era-
tan aurkeztu ahal duzu: kontrabajo, gita-
rra eta bateria, big band moduan... Gos -
pelean ere gauza bera gertatzen da. Ma -
halia Jackson da gospelen erregina eta
askotan piano batek lagunduta agertzen
zen eszenatokian. Gu bikotean agertzen

gara, baina laster beste gauza bat egingo
dugu. Izan ere, aurten argitartuko dugu
disko bat eta hori banda oso batekin gra-
batu dugu: bateria, bajua, organoa eta
abesbatza. Disko horrek 10 kanta dakar-
tza eta guztiak, guk egindakoak eta eus-
karaz.
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t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Diferentea da. Motorra daukan gazte
za ratatsu asko dago Txorierrin, baina bera
salbuespena da. Duela urte batzuk elek-
tromekanikako erdi-mailako zikloa egin
zuen, eta iaz Deustuko garaje batean
mekaniko lan egiten egon bazen ere,
lanik gabe dabil momentu honetan. Au -
tomobilismoa bere pasioa da eta hainbat
motor izan ditu momentura arte: “Moto -
rrak erosi, konpondu eta saldu ditut.
Burdin asko izan ditut esku artean txikita-
tik”, adierazi du Sondikakoak.

Motorrarekiko pasio hau betidanik
izan du etxean: “Aita eta osaba motozale-
ak dira, eta nik bizitza motorraren ingu-
ruan eraiki dut”. Osaba Tito Inza da, eta
moto klasikoetan parte hartzen du asko-
tan: “Duela urte batzuk Sangronizen
egindako Sondika Urban Circuit-en parte
hartu zuen, eta azken boladan osasunez
makal egon bazen ere, moto bi karro ba -
tean igo eta Spako moto kontzentraziora
joan zen bere kabuz (Belgika). Estatu mai-
lan, motorra hartu eta Gijonera abiatu
zen, kontzentrazio batera”, azaldu du gaz-
teak.

Hiru urterekin lehen motorra oparitu
zioten Joni: Bultaco Chispa bat: “Harrez
geroztik etxean gordetzen du osabak”
azaldu du. Bederatzi urterekin 250ccko
Sherco bat izan zuen. Hortik aurrera hain-
bat Mobilette oparitu zizkioten, piezatan:

“Momentu hartan hasi nintzen mekani-
karen munduan muturra sartzen”. Pieza
horiekin lehen motorra montatu zuen, 12
urte zituela. Urte batzuk geroago Mon -
tesa Cota 309a erosi zuen, bere lehen
motorra. Ondoren, mendiko 250 cc-ko

Su zuki RM batengatik aldatu zuen. Ostean
350 cc-ko Yamaha RDa erosi zuen, eta
aurrerago, Kawasaki KX 250 bat. Gehienak
antzinako motorrak dira, Jonen janzkera-
rekin bat datozen horietakoak: “Yamaha
RDa udazkenean saldu nuen”, adierazi du.

Motorrak salerosteaz gain, Jonek be -
rak egiten dizkie mantentze-lanak Algor -
tako lonja txiki batean: “Espazioa berez
oso txikia da, baina momentuz ondo kon-
pontzen naiz behar ditudan konponketak
egin ahal izateko”, adierazi du. 

Altxor baten oinordekoa
Aitite argazkilaritzaren maitalea zuen

eta amamak film karreteak errebelatzen
laguntzen zion. Aitite hil zenean, antzina-
ko argazki kamera ugari hartu zituzten

“Motorrak erosi, 
konpondu eta saldu

ditut. Burdin asko 
izan ditut esku 

artean txikitatik”

JON INZA lmekanikoa

Gasolina eta kimikoen analogian

Goitik behera ikusita, Jon Inza beste garai batetik dato-
rren gaztea dirudi: Martens botak, praka estuak, poloa
eta bigarren eskuko larruzko motozalearen jaka. Eskumu -
turrean pilarik gabeko erloju analogikoa darama. Hanka
artean 50 ccko Aprilia RSa. Motorren burrumba eta nega-
tiboen kimikoen maitalea, 22 urteko gazte sondikoztarra-
ren ametsa mo torraren munduaz bizitzea da, mekaniko
bezala, inolako luxurik gabe, eta mugarik gabe kilome-
troak eginez bere ametsetako motoekin.
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herentzian, aitak, osabak eta Jonek. “Hel -
burua ez da argazkilaritzan era pofesio-
nalean aritzea, hobby batean baizik”.
Zaletasun modura beraz, Jonek argazkiak
bere kabuz errebelatzen ditu. Bakarrik
batzutan, lagunekin, beste batzutan. Aiti -
te-amamak egiten zuten bezala.

Ez dauka argazki kamera digitalik:
“Behar dudanean lagunei lapurtzen diet”,
aitortzen du. Ateratzen dituen argazkiak
ez ditu inolako blog edo webgunera igo-
tzen, Facebookera baizik. Joan Fontcu -
berta argazkilari katalanak esaten du
argazkilaritza hil egin dugula, gaur egun
argazkilaritza-ondokoaren aroan bizi ga -
rela. Argazkilariaren esanetan, an tzina,
ar gazki bat betiko gogoratzeko helbu-
ruarekin egiten zen. Gaur, ostera, milaka

ar gazki egiten dira minuturo eta sare so -
zialetara igotzen dira, ia pentsatu gabe.

Jonek formatu ezberdinetako hain-
bat argazki kamera heredatu ditu: 120
mmko Kiev 88 bi, 35 mmko Pentax bat,
Leica bat, Rolley bat, 60. hamarkadako 35
mmko Kodak bat…: “Aukera bi nituen:

apa lategi batean hautsa hartzen utzi
edota konpontzen saiatu. Konpontzeko
saiakeran apurtzeko arriskua dagoela
badakit. Apur tuz gero, berdin-berdin jarri-
ko nituzke apalategian”. Hortaz, martxan
jarri zen: pazientziaz eta ordu asko ema-
nez, Jonek kamerak banan-banan ireki,
garbitu eta konpondu ditu. Joan den
mendeko altxor horiek martxan dauzka
2017 urtean.

Jonen ametsa trankil bizitzea da, ino-
lako luxurik gabe, eta maite duen hori egi-
ten: mekaniko-lanak. Horretarako, garaje
propioa duen etxea izatea gustatuko
litzaioke, ez horrekin negozioa egiteko,
baizik eta lana gustura egin ahal izateko.
Etorkizunean motoetan lehiatzea gustatu-
ko litzaioke, hori bai, klasikoetan.

“Helburua ez da 
argazkilaritzan 

era pofesionalean 
aritzea, hobby 
batean baizik”
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“Emaitzari baino parte-
hartzeari ematen diogu
garrantzia. Funtsezkoa

da herritarren 
hitza entzutea”

Boza emateko 
eskubidea La rra betzun
erroldutako 16 urtetik
gorako la gu n guztiek 

izango dute

t: Gaizka Eguzkitza / a: Idoia Andres

“Emaitzari baino parte-hartzeari ema-
ten diogu garrantzia. Gure ustez, funtsez-
koa da herritarren hitza entzutea. Guztiok
hartu behar dugu parte, independentzia
eta burujabetzaren aldekoak, zein kon-
trakoak, benetan euskal gizarteak horren
inguruan zer pentsatzen duen jakiteko.
Parte hartzea handia bada, emaitza oso
aberasgarria izango da”, dio Maiorga Tor -
visco Ebatziko kideak. Larrabetzuko Gu re
Esku Dago ekimenaren kideek jai eguna
prestatu dute martxoaren 19rako: bertso-
lariak, dantza taldeak, herri kirolak, saski-
baloi partida bat, musika, ipuin kontala-
riak umeentzat...

Galdeketa hauteskunde arrunt bat
izango balitz moduan antolatu da, baina
aldaketa batzuk egongo dira. Esate bate-
rako, boza emateko eskubidea La rra -
betzun erroldutako 16 urtetik gorako la -
gu nek izango dute. Eta gainera, hautes-
kunde batzuetan gertatzen ez den mo-
duan, atzerritarrek ere badute boza ema-
teko ahalmena, aurreko baldintza bete-

tzen badute. Bozkatzeko ordutegia
9:00tik 20:00etara bitartean luzatuko da,
Ebatzi elkarteko egoitzan, lehen BBK-ko
bulegoa zegoen lekuan. 

Ebatzikoek ez dute oraindik behin be -
tiko galdera zehaztu, baina hiru proposa-
men jakinarazi dituzte herrian, postaz,
etxez etxe: Euskal errepublika bateko herri-
tarra izan nahi duzu?; Euskal Estatu buruja-
be bateko herritarra izan nahi du zu?; eta
Euskal Herri independiente ba teko herrita-
rra izan nahi duzu? “Herriko jenderaekin
ibili gara harremanetan eta oraindik ekar-
penak egiten dabiltza. Ho rrelako galdera
bat proposatuko dugu az kenean”, dio
Maiorgak.  

Ebatzikoek diote emaitza ez dela hain
garrantzitsua, baina zer gertatuko litzate-
ke Larrabetzuk eurek nahi ez duten eran-
tzuna emango balu? “Ba, oso ondo. He -
men oso nekez aterako da kontrako
emai tza bat, baina horrelakoa gertatzen
ba da, oso pozik ibiliko gara, jendeak
parte hartu duelako eta nork bere iritzia
adierazi egin duelako. Askotan eztabaida
konstruktibo bat botatzen dugu faltan”,
adierazi dute. “Guk espero dugun gauza
bakarra da ahalik eta jende gehienek
parte hartzea. Herria ahalduntzea nahi
dugu, hau da, herritarrok ez dugu inda-
rrik mugitzen ez bagara; baina orain
mugitzen gabiltza”. 

Gero eta herri gehiago
Beraz, emaitza oso baliogarria izango

da. “Politi kariak politika munduan dabil-
tza, eta askotan ez diote jendeari jaramon
handirik egiten, gugandik urrun arituko
balira moduan. Eta horregatik sortu da
Gure Esku Dago herritarren ekimena,
herritarroi hitza emateko. Eta hori politi-
kariek ezin dute baztertu, herritarren na -
hia jaso beharko dute, mugimendua go -
rantza doalako. Duela pare bat urte, gal-
detegia herri bitan egin zen; iaz, 38 he -
rritan; eta aurten, 112 herritan, eta haie-
tako 30 baino gehiago, Bizkaian, gure
inguruan: Getxo, Arrigorriaga... Guztira

Martxoak 19 gogoan izateko eguna izango da. Izan ere,
Ebatzi Larrabe tzuko Gure Esku Dago taldeak herri-galde-
keta antolatu du. Horrek aukera emango die lehendabizi-
ko al diz larrabetzuarrei Euskal Herriaren estatus politiko-
ari bu ruzko iritzia emateko. Bozketarekin batera jai eguna
os patuko dute herrian. 

Herritarren txanda
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600.000 mila biztanlek izango dugu gure
iritzia emateko aukera. Eta datorren urte-
an aurrera jarraituko dugu eta beste herri
batzuek egingo dute bat ekimenarekin”. 

Larrabetzu izango da Txorierrin ho -
rrelako galdeketaren bat egiten den le -
henengo herria. Etorkizunari begira, Eba -
tzikoek uste dute Txorierrira ere zabaldu-
ko dela galdeketa. “Gure Esku Dago eki-
menaren nahia ez da herri guzti-guztie-
tan galdeketa egitea, baina argi dago
gero eta herri gehiago animatzen direla.
Eta Txorierrin ere bai. Loiun izan ezik, gai-
nontzeko herrietan badago Gure Esku
Dago ekimenaren talde bana. Eta La rra -
betzun galdeketa egin ostean, ekimena
suspertuko da gainontzeko herrietan”. 

Batzuek uste dute galdeketa egitea
erabat zilegia dela; batzuek, ez, ordea.
“Politikariak oso gustura bizi izan dira
zehaztu gabeko egoera batean. Eta asko-
tan erantzunak neurtu egin dituzte jen-
dearen jarreraren arabera. Hori dela-eta,
herritarrok ez dugu Euskal Herriko egoe-
ra politikoari buruzko irtenbiderik ikusi,
hainbat urte horren inguruan eztabaida-
tzen eman ostean. Bada garaia gai horri

erantzuna emateko, kontra ala alde, bai -
na behintzat iritzia emateko aukera”. 

Gure Esku Dago ekimena 2013an
sortu zen eta harrezkero momentu txa-
rrak zein onak bizi izan ditu. Esate batera-
ko, 2015ean ekitaldi erraldoia egin zen
San Mamesen, baina hori ez zen espero
zuten bezain arraskatasua izan. “Errea -

litateak gogor kolpekatu gintuen, eta
horrek etsipena eta zalantzak ekarri zizki-
gun. Hala ere, herri-galdeketaren haritik,
ilusio berpiztu egin da eta taldeak indar-
tu egin dira. Gaur egun, Gure Esku Dago
bizi-bizirik dago. Eta dinamikaren helbu-
ruak betetzen ditugun heinean, gauzak
Euskal Herrian aldatu eta hobetuko dira”. 



“Asko esaten da isiltasunaren bidez”
LARA IZAGIRRE l zinema zuzendaria

Istorio bat ondo kontatzea zai -
la bada ere, ezer esan ga be
egi tea are zailagoa. Lara Iza -
girre film zuzendariak Un
Otoño sin Berlín filmaren
bidez egin zuen pasa den
urteko otsailean. Goya bat
irabazitako urteurrena de -
la eta, Larrabetzuko Gari -
za Films ekoiztetxean izan
gara 31 urteko Zornotza -
ko neskaren ibilera ger-
tutik ezagutzeko.



t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Zergatik zinema?
Institutuan oraindik ez neukan argi

zinemagintza gustatuko zitzaidanik.
Uni bertsitatean ikusentzunezkoen ka -
rre ra hautatu nuen, eta bertan zinema-
gintza lantzen zen, baina bestelako me -
dioen artean: irratia, telebista, zinema…
denborak aurrera egin ahala zinema
gustatzen zitzaidala konturatu nintzen.
Azken urtean zinema eta bideoa mo -
dalitatea aukeratu nuen.

Zelakoa da Lara Izagirreren zine-
ma?

Oso pertsonala da. Egindako zinta
bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Oroko -
rrean, esango nuke oinarrian pertsone-
kin lan egitea gustatzen zaidala. Doku -
men taletako pertsonai horiekin denbo-
ra pasatzea asko gustatzen zait. Fikzioa -
ren kasuan, aktoreekin lan egitea gusta-
tzen zait. Uste dut hori nire lanetan na -
bari dela.

Un Otoño sin Berlin zure lehen
filma da. Laburrak edo filmak?

Gauza oso ezberdinak dira. Inoiz ez
nago guztiz eroso. Medioari beldurra
diot eta zinemagintza egitea gauza se -
rioa da. Gidoien eta personaien arabera
laburrak edo filmak egiten ditut. Egoe -
raren arabera.

Zelan sortu zitzaizun Un Otoño sin
Berlin (2015) zinta egitearen ideia?

2011n idatzi nuen, eta ordenagailu-
ko ezkutuko karpeta baten gorde nuen.
Ondoren beste bi laburmetrai egin ni -

tuen: Next Stop Greenland (laburmetrai-
dokumentala, 2012) eta Sormenaren Bide
Ezkutuak (laburmetraia, 2013). Lan horiek
harrera ona izan zuten. Horren ostean
gauza ezberdin eta luzeago bat egitearen
nahia sentitu nuen. Orduan, 2011n idatzi-
tako gidoi hura berreskuratu eta berrira-
kurri egin nuen 2013an, eta filma egiten
hasi ginen.

Zein izan zen hurrengo pausua?
Produkziorako kolaboratzaileak bila-

tzen hasi ginen. Momentu hartan Iñaki
Jua risti ekoizlea ibili zen elkarlanean
gurekin. Bera produkzioko alor guztia bi -
deratu zuen Gorka Izagirrerekin. Gainera
ETBko laguntza izan genuen. Horrez gain
inbertsio pribatu batzuk egin genituen.
Bi tartean, ni alde kreatiboa lantzen hasi
nintzen: aktoreak, talde artistikoa… kon-

turatu ginenerako pelikula bat egiten ari
ginen.

Ezagunik bazenuen aktoreen arte-
an.

Ramón Barea. Berarekin Kea (2012)
grabatu nuen. Argi neukan Ramón filman
rolen bat izan behar zuela. Ez nekien zein,
baina agertu behar zuen, segurtasun
asko ematen didalako eta adiskide ona
delako. Naiara Carmona, Irene Escolar eta
Tamar Novas… euren lana aldez aurretik
ezagutzen nuen.

Horietako birekin feeling berezia
izan zenuen.

Naiara Carmona eta Irene Escolar nire
etxean bizi izan ziren filma grabatu ge -
nuen bitartean. Grabaketara joatea uda-
lekuetara joatea bezalakoa zen: grabake-
tan lan egiten genuen, eta etxean hurren-
go eguneko actingak entseatzen geni-
tuen. Lagun minak egin ginen.

Zer kontatzen duzu zintan?
Maitasun harreman asko ematen dira

bertan: bikote baten artekoa, familia arte-
koa, lagunen artekoa… ez da Hollywood -
eko maitasuna, eguneroko maitasuna
baizik. Maitasunari kontrajarrita, ametsak
eta dilemak agertzen dira. June da prota-
gonista eta pelikula osoan bere ibilbidea
jarraitzen dugu, udazken batean zehar.
Hel burua antzinako bikotekidea, egun
etxetik irteten ez dena, Berlinera erama-
tea da.

Isiltasunak berebiziko garrantzia
du zinta honetan.

Asko esaten da isiltasunaren bitar-
tez. Ikusi eta bizi behar diren momen-
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“Aktoreekin lan 
egitea gustatzen zait.

Hori nire lanetan 
nabari da”

“Inoiz ez nago 
guztiz eroso. Medioari

beldurra diot eta 
zinemagintza egitea

gauza serioa da”



tuak erakusten ditu filmak. Ez da pelikula
erraza ikuslearentzat. Ez da ematen infor-
mazio guztia, hutsune asko daude. Ixilik
gaudenean gauza asko esaten ditugu.

Arrakasta Donostiako Zinemal -
dian. Zein izan daiteke arrakastaren
ga koa?

Ez genuen espero horrelako harrera.
Pentsatzen genuen filmak publiko txikia-
goa izango zuela. Asko harritu ginen. Un
Otoño Sin Berlinek pertsonaia ezberdin
asko dauzka eta ikusle batek pertsonaia
horiekin konektatzeko aukerak ditu: pro-
tagonista, laguna, aita... Jendeak kone-
xioak bilatzen ditu askotan filmetan.

Zenbat pertsona eta zenbat den-
bora eman duzue, eta non?

30 pertsona inguru izan ginen egun
normaletan, zortzi astetan zehar, Zorno -
tzan, Bilboko Arriaga antzokian eta Mi -
guel de Unamuno institutuan.

Ireneren antzezpenak Goya esku-
ratu zuen. Zelako esperientzia da?

Urtebete igaro da eta sinistea zaila
egiten zait oraindik. Beti amestu dut
Goya bat irabaztearekin, baina oso zaila
da. Urte hartan, Ireneren actinga berare-
kin batera nominatuak zeuden aktoree-
kin alderatuta onena izan zen, nire ustez.
Merezi izan zuen. Baina errealitateak era-
kutsi digu askotan ez dutela onenek ira-
bazten. Batzuk ez dira nominatuak izate-
ra heltzen ere!

Escolar kamera aurrean estreinatu
zen ere.

Jendea zain zegoen, momentura arte
Madrileko antzerkian aritutako aktoresa
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izan delako. Irene moduko aktore batek
June pertsonaia behar zuen, eta June
bezalako pertsonaiak Irene bezalako
aktorea behar zuen. Akademikoek ikusi
eta bozkatu zuten. Ez zen filtraziorik
egon, eta saria jasotzea oso momentu
polita eta hunkigarria izan zen.

Euskal Herriko Unibertsitateak eta
zinema akademia batek eskaintzen
dituzten materiak zeharo ezberdinak
dira.

Karrera egin nuenean oso teorikoa
iruditu zitzaidan dena. Denbora asko
ematen genuen beste gauza asko ikasten.
Hirugarren eta laugarren urtean bidea
topatu eta praktikak egin nituen. Mundua
ezagutzeko eta hazteko ondo dago.
Estatu Batuetan guztiz praktikoa zen ikas-
turtea aukeratu nuen. Zinemagintzaren
prisma ezberdin bi dira.

Estatu Batuetako zinemagintza eta
bertakoa. Mundu bi?

Estatu Batuetan zinemagintza biga-
rren industria garrantzitsuena da, arme-

“Ez genuen espero 
horrelako harrera.

Pentsatzen genuen 
filmak publiko 

txikiagoa izango zuela”
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naren ostean. Euskal Herrian, zinemagin-
tzari milioi bat euro ematen zaio guztira
dirulaguntzetan. Horrela ez da sekula
zinemaren inguruko industriarik sortuko.
Gainera, ez hemen, ez Espainian, zinema-
gintza ez dago oso baloratua. Talentu
asko daukan jendea dago, baina indus-
triarik ez, ordea. Horrela, zinematik bizi-
tzea oso zaila da.

Zaila, baina ezinezkoa?
Bizitza baldintzak baloratzen badira,

posible da. Baina ez da kanpotik ikusita
ematen duena. Jende normala gara eta
lan arrunta duten pertsonak bezala bizi
gara, exotikoagoa dela eman arren.

Oztoporik izan al duzu zure ibilbi-
dean?

Lan piloa egin behar da. Jendeak uste
duena baino askoz gehiago. Nire ustez,
lan asko egiten bada denbora luzean
zehar azkenean oztopo guztiak desager-
tzen dira.

Zertan zabiltza momentu hone-
tan?

Gidoiak idazteko Eusko Jaurlaritzak
eskaintzen duen dirulaguntza jaso nuen
eta 2017a proiektu berriak sortzeko urtea
dela esan daiteke.

Aurrerapenik?
Euskara hutsean grabatuko den fik-

ziozko filma izango da, komediara hurbil-
duz. 2018an grabatu eta 2019an amai-
tzeko asmoa daukat, 2020an estreinatze-
ko, dena ondo badoa.

–Un Otoño sin Berlin, 2015 (filma), zu -
zen daria eta idazlea.
–Larroxa, 2013 (laburra), zuzendaria
eta idazlea.
–Sormenaren bide ezkutuak, 2013
(laburra), zuzendaria, idazlea eta
ekoizlea.
–Next Stop Greenland, 2012 (labur-
metrai dokumentala), zuzendaria eta
idazlea.
–Kea, 2012 (laburra) Zuzendaria,
idaz lea, ekoizlea.
–Bycicle Poem, 2010 (laburra), zu zen -
daria, idazlea, ekoizlea.
–Spiderman & Grandma, 2009 (labu-
rra), zuzendaria eta idazlea.

Filmografia

“AEBetan zinemagintza
bigarren industria da.

Euskal Herrian milioi bat
euro ematen zaio 

guztira diru-laguntzetan”

“Irenek Goya merezi 
izan zuen. Baina 

errealitateak erakutsi
digu askotan ez dutela

onenek irabazten”
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Txorierriko Zerbitzuen Mankomuni ta -
teak eta Zamudioko Udalak Waste4 Think
Europako proiektuan hartuko du parte
datozen hiru urteotan. Horrek hiri iraunko-
rragoak eta ingurumena gehiago zainduko
dutenak sortzea du helburu, teknologian
eta herritarren inplikazioan oinarrituta.
Proiektuak asmo handiko bi garren mailako
helburuak ere baditu: hon da kinen sorrera
murriztea eta haien kudeaketaren kostuak
gutxitzea. Horiek Za mudion bete ahal iza-
teko, parte hartzeko prozesu bat egin dute,
herritarrek nola kontsumitzen duten eta
hondakinak nola kudeatzen dituzten ikus-
teko, alde batetik; eta ohitura iraunkorra-
goak hartzeko prest egongo liratekeen
aztertzeko, bestetik.

Bildutako datuen arabera, Txorierrin
sentsibilizazio handia dago bai eskualdeko
industrietan bai herritarren artean honda-
kinen bolumena txikitzeko. Izan ere, jende
askok horren aldeko ohiturak ditu: poltsa
berrerabilgarriak edo erosketetarako ka -
rroa erabiltzea, plastikozko poltsen ordez;
ontziratu gabeko produktuak hautatzea,
dena paketatuta erosi beharrean; eta ontzi
berrerabilgarriak erabiltzea meriendak edo
jatekoak eramateko, besteak beste. Gaine -
ra, tokiko merkataritza eta sasoiko produk-
tuak erabat txertatuta daude eguneroko

bizitzan, eta haien aztarna ekologikoa bes -
te artikulu batzuena baino txikiagoa da.

Hala eta guztiz ere, udalerriek oraindik
ere hondakin asko sortzen ditugu. Horixe
erakusten dute Txorierriko Man ko muni -
tateak 2016an bildu zituen 11.338,10 to -
nek; kopuru horretan, na hastuta bildutako
hondakinak eta gaika bildutakoak sartzen
dira. Mankomunita tearen datuetan ez
daude Garbiguneari emandako hondaki-
nak sartuta, baina bai saltokietatik, ostala-

ritza-establezimenduetatik eta en pre se -
tatik bildutakoak, betiere sortutako ko -
puruak etxean sortutakoen antzekoak ba -
di ra. Al de horretatik, Waste 4 Think proiek-
tuak hainbat helburu ezarri ditu herri pilo-
tu gisa parte hartzen duten lau hirietarako
(Zamudio, Greziako Ha landri, Portugalgo
Cascais eta Italiako Se veso); besteak bes te,
2020. urterako hiri-hon dakinen tonak
% 5etik %10era bitartean Zamudion mu -
rriztea.

Hiri-hondakinen kudeaketa 
iraunkorrago baten alde

Proiektuak hon da kinen
sorrera murriztea eta
haien kudeaketaren 

kostuak gutxitzea 
ditu helburu

Txorierrin sentsibilizazio
handia dago, eskualdeko

industrietan eta herritarren
artean hondakinen 

bolumena txikitzeko

Txorierriko Mankomunitateak eta Zamudioko Udalak
hondakinen tratamenduak dakartzan ekonomia- eta in -
gurumen-kostuak gutxitu nahi dituzte. Herritarrei egini-
ko inkesta batek oinarriak ezarri ditu, datozen hiru urteo-
tan Waste4Think Europako proiektuan elkarlanean aritze-
ko; helburuetako bat hondakinen sorrera % 5etik
% 10era bitartean murriztea izango da.

Ha landri, Cascais, Se veso eta Zamudio herrietako eta beste partaideen ordezkariak, Deustuko Unibertsitatean.
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Gainera, ingurune-inpaktua eta kudea-
ketaren gastuak ere gutxitu daitezke, bal-
din eta hondakinak hobeto sailkatzen ba -
dira, ondoren tratatu ahal izateko. Hon -
dakin mota bakoitzerako edukiontzi jakin
bat erabiltzeak merkatu egiten du trata-
menduaren kostua, eta, horrez gain, birzi-
klatzeko eta lehengaiak berrerabiltzeko bi -
de ematen du. Hori dela eta, Waste4 Think
proiektuak, DeustoTech buru duela eta 17
bazkide europar gehiagorekin, hi ri-honda-
kinen sailkapena % 30 areagotzeko asmoa
du Zamudion, Europako agendarekin bat
–agen daren 2020. urterako hel buru etako
bat birziklapena eta materialak le hengo -
ratzeko beste operazio batzuk egun go %
36tik % 42ra handitzea da–.

Zamudioko datuak
Ildo horretatik, Zamudion egindako in -

kestak erakusten duenez, papera, beira eta
ontziak botatzeko ohiko edukiontziak era-
bat txertatuta daude herritarren ohiture-
tan, baina geroago ezarri diren beste ba -
tzuk, konposta eta etxean erabilitako olioa
botatzekoak, adibidez, oraindik ere den -
bora behar dute herritarren artean fin ka -
tzeko. Datuen arabera, herritarren ehune-
ko handi batek (ia % 40k) oraindik zalan-

tzak ditu oro har birziklatzeari buruz, infor-
mazio gutxiegi dutelako edota birziklape-
nean konfiantzarik ez dutelako. Eta zalan-
tza gehien sortzen duten edukiontziak,
hain zuzen ere, marroia (hondakin organi-
koetarako) eta laranja (etxeko oliorako)
dira, Manko mu nitateak horien aldeko in -
formazio-kanpaina indartsuak egin arren.
Gainera, zenbait herritarrek zalantzak di -
tuzte Garbigu nera eraman beharreko hon-

dakinei bu ruz, baita edukiontzi bakoitzera
bota behar dutenari buruz ere.

Proiektuaren helburua, hain justu,
informazioa sustatzea eta herritarrak ge -
hiago inplikatzea da. Hori lortzeko, gar-
dentasuna landuko du eta hondakinen
bil ketari eta tratamenduari buruzko datu
errealak emango ditu. Halaber, informazio
gehiago jarriko du hondakin mota bakoi-
tza non bota azaltzeko eta, horretarako,
zenbait tresna erabiltzeko aukera aztertu-
ko du (serious games direlakoak eta sake-
lako telefonorako aplikazioak, adibidez).

Dena dela, zaila da zabor batzuk trata-
tzea gaur egun gaika jasotzeko dugun sis-
temarekin. Horixe gertatzen da, esaterako,
pixoihalekin. Eta kudeatzeko are zailagoak
izaten dira beste hondakin ba tzue kin
nahastuta biltzen badira. Pixoi hal berrera-
bilgarriak alternatibatzat jo daitezke; dena
dela, behin erabiltzeko pi xoihalak erabil-
tzen dituztenentzat, Za mu diok kontuan
hartuko du haiek biltzeko edukiontzi bere-
ziak jartzeko aukera. 

Horrela, hondakinak tratatzeko ohitu-
rei buruzko diagnostiko erreal batean
oinarrituta, Waste4Think proiektuak lan
egingo du herritarrak ikaskuntza parteka-
tuan, baterako sorkuntzan eta ohitura
iraunkorragoak hartzeko prozesuan inpli-
ka daitezen. Izan ere, modu horretan bai -
no ezingo zaie etekina atera proiekturako
landuko diren soluzio teknologikoei; pro -
iek tuaren helburua da, hain zuzen, 2020.
urterako kudeaketaren kostua % 10etik
% 30era bitartean gutxitzea eta berotegi-
gasen emisioa, % 10etik % 20ra bitartean
Zamudion.

This project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research and inno-
vation programme under grant agreement 688995
The dissemination of results herein reflects only
the author’s view and the European Commission is
not responsible for any use that may be made of
the information it contains.
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Txorie rriko Mankomunitateak Osasu -
na ren aldeko Karrera-martxa antolatuko
du apirilaren 2an. Ibilbide bi egongo dira:
batetik, sei kilometroko martxa, goizeko
10:00etan hasiko dena; eta bestetik, be -
de ratzi kilometroko lasterketa, 11:00etan
hasiko dena. Bien abiapuntua Za mu dio -
ko futbol zelaia izango da eta helmuga,
Derioko udal ki roldegia. 09:00etatik
aurrera, Deriotik Zamudiora joa teko au -
to busa jarriko da (Kiroldegia ren aparkale-
kuan). Lasterketa eta martxa bukatutako-

an, horrek behar bes te bidaia egingo ditu
Zamudiora. Ko rrikalariek kiroldegiko du -
txak erabili ahal izango dituzte.

Martxan zein lasterketan izena ema-
tea erraza da: fitxa bat bete behar da Loiu,
Larrabetzu, Sondika eta Lezamako liburu-
tegietan, Zamudioko Udaletxean, eta
Mankomunita tean bertan (94 454 03 50).
Era berean, Mankomunitatearen webgu-
nean deskargatzeko aukera ere badago
(www.e-txorierri.com). Ordainagiria eta
fitxa aurreko lekuetan utzi ahal dira; bes-

tela, emailez bidali ahal dira helbide ho -
netara: ekt@txorierri.eu. Izena emateko
epea martxoaren 6tik 24ra bitartean  luza-
tuko da. 

Epe barruan izena ematen dutenei
mo txila bana oparituko zaie (guztira, mila
mo txila). Halaber, lasterketaren zenbakiak
lasterketa egunean bertan banatuko dira.
Helduek bost euro ordainduko dute eta
14 urte baino gutxiago dutenek, hiru euro.
Batzen den dirua osasun arazoak dituzten
umeekin lan egiten duten elkarteei bana-
tuko zaie: batetik, Gure Señeak elkarteari
eta, bestetik, GBGE-ri errefuxiatuei boti-
kak, janaria eta arropa helarazteko.

Martxoak 8 ez da ospatzeko eguna,
al darrikapen eguna baizik. Azken urtee-
tan aurrerapausoak handiak izan arren,
oraindik ere bide luzea geratzen da ema-
kumeen eta gizonen arteko benetako
ber dintasuna lortzeko. Hori dela-eta, Txo -
rierriko Mankomunitateak emakumeen-
ganako diskriminaziorik eta indarkeriarik
gabeko gizartea bultzatzeko berdintasu-
naren al deko politikak sustatzeko apustu
sendoa egiten du. Hona hemen Txo rie -
rriko he rrietan egingo diren ekintzak:

LEZAMA
–Martxoak 3: “Youtubers: ideia be -

rriak edo betiko estereotipoak?” taile-
rra, Gaztegunean, 18:00etan; martxo-
ak 17: Gaz telekuan, 19:00etan.

–Martxoak 8: “Berdintasu na ren al -
deko lorea” tailerra, ludotekan,
17:30ean; kontzentrazioa, plazan,
19:00etan.

–Martxoak 10: Ni te mueras ni te
embarques, Ausartak antzerki taldea-
rekin, Kultur Aretoan, 20:00etan. 

–Martxoak 11: Mendi irteera,
Alo ña mendira, plazatik, 08:30ean.
Le za ma ko Gailur Mendi taldeak anto-
latua.

ZAMUDIO
–Martxoak 8: Mujeres con histo-

ria y boleros antzerkia eta luntxa, Za -
mudioto rren, 19:30ean.

–Martxoak 10: “Berdintasuna -
ren al de ko lorea” (5-8 urte) eta “Eran -
tzunki de ta sunaren aldeko imanak”

LOIU
–Martxoak 10: Emakumeen bazkaria

(Loiu Hotelean). Ostean “Emakumeak mun -
duan”, karaokea eta Zine Forum-a, Gazte -
gunean. 

LARRABETZU
–Martxoak 5: Women in black,

14:00etan, plazan; Zazpiak oihal batetik
ikuskizuna, 18:00etan, Angulerin.

–Martxoak 8: Bizkargi dantza taldea
eta Txokoan taldeko erakustaldia, fron-
toian, 18:30ean; Kontzentrazioa, plazan,
19:30ean.

SONDIKA
–Martxoak 8: Nik lagunduko dizut

bi deoa eta berdintasunaren aldeko kar-
telak itsastea, Txorierri etorbidean. 

DERIO
–Martxoaren 1etik 31ra: Ema ku me

eta komunikazioa. EMA KU erakusketa.
–Martxoak 5: Derio berdintasunaren

alde martxan (III. edizioa), frontoian,
11:00etan. 

–Martxoak 7: Después de doscientos
años de feminismo, ¿la igualdad era esto?,
Garbiñe Mendizebalek eskainitako hitzal-
dia, 17:00etan. Sutondoan elkarteak an -
tolatua. 

–Martxoak 8: Las revistas especializa-
das en igualdad. El caso de EMAKU Hi tzaldia,
Kultur Birikan, 19:00etan. 

–Martxoak 9: Las mujeres de verdad tie-
nen curvas, Bideo Foruma, 17:00etan.  

–Martxoak 10: “Youtubers. Ideia be -
rriak edo betiko estereotipoak?” tailerra,
18:30ean.

Emakumeen Nazioarteko Eguna

Osasunaren aldeko martxa

(9-12 urte). Tailerrak, Ludotekan,
18:00etan. 

–Martxoak 11: Marchinlilac kanpai-
nia. Udal liburutegian. Lilazko martia,
emakume idazleak eta Neska-mutil aben-
turazaleak lehiaketak eta Ema kumez -
koak=kontatzen umeentzako ipuin saioa
(3 urtetik gorako emakumeentzat).
11:30ean, euskaraz.

–Martxoak 17: “Youtubers. Ideia be -
rriak edo betiko estereotipoak?” tailerra,
Gazte Estazinoan, 19:00etan.
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Inauterien eztanda
Lehenengo astean (otsailaren 24 eta 25ean), Loiu, Derio,
Zamudio, Lezama eta Larrabetzukoak izango dira. Biga -
rrenean, martxoaren 3 eta 4an, Sondikakoak izango dira:
tradizioz haraneko jendetsuenak eta jarduera gehien
eskainiko dituztenak.

Loiu
Otsailak 24, barikua
–18:00: Desfilea.
–18:30: Animazioa.
–19:30: Txokolatadea eta sariak.
–22:00: Luncha eta DJ saioa.
–00:00: Sari banaketea.

Derio
Otsailak 25, zapatua
–18:00: Jaitsiera elizatik. Animazinoa Fie -
bre de Sábado Noche taldeagaz. Bu ka -
tzean, mozorro lehiaketearako izen-emo -
teak, Sollube kalean. DJ Unai Goikolearen
animazinoa.
–19:45: Desfilea eta sarien banaketea.

Lezama
Otsailak 25, zapatua
–19:00: Lezamako artista-mozorro-
en le hiaketea, Leire Olarangaz.
–20:30: Areto-dantzak.
–21:30: Afaria.
–22:30: Sari banaketea eta animazi-
noa, Leire Olarangaz.
–23:30: Diskofesta: Disko Arima
Eroa, Leire Olaran eta DJagaz.

Larrabetzu
Otsailak 24, barikua
–17:00: Umeentzako Karaokea.
–18:00: Txokolatada, Guraso elkar-
teak antolatuta.
–18:30: Zumba Saioa, frontoian.
-20:00: PlayBack erakustaldia.
–20:30-21:00: Elektrotxaranga, Hori
Baik proposatuta.

Zamudio
Otsailak 24, barikua
–18:00: Disko festa, Udal ludotekan.
Umeak mozorratuta joango dira.
–19:00: Gazte Estazinoa atonduko
da.
Otsailak 25, zapatua
–11:30: Mozorro tailerra, Udal libu-
rutegian.
–18:00: Tostada lehiaketea, Adin -
tsuen etxean.
–18:30: Tostada lehiaketako sari-
banaketea eta erromeria egingo
da.
–19:00: Gynkana pirata eta Disko-
Pirafest.
Otsailak 26, domeka
–12:00: Umeentzako erromeria eta
mozorro lehiaketea.

Sondika
Martxoak 3, barikua
–16:00: Txupinazoa, jaien hasierea:
mozorro gaia: munduko lurraldeak.
–18:00: Umeen kalejirea, eskolatik
he rrira sardina eta buruhandiakaz.
–18:30: Xaibor, umeentzat.
–19:30: Txanpi-poteoa, txosnetan.
–23:30: Kontzertua: Ken Zazpi.
–02:00: Trikizio erromeria.
–04:30: DJ Animatzailea.
Martxoak 4, zapatua
–11:00: Umeen parkea.
–12:00: Xigorki lehiaketea / Kaleji rea
txistulari eta fanfarreagaz.
–16:00: Nagusientzako kafea, Na -
gusien Etxean.
–17:00: Umeentzako magia-jolasak.
–18:00: Umeen mozorro desfilea.
–19:00: Fanfarrea, herritik.
–19:30: Umeen mozorro, xigorki eta
erakusleiho lehiaketearen sari-ba na -
ketea / Marrazkien sari-banaketea.
–19:30: Txokolatadea.
–20:30: Kalejirea, Hortzmuga taldea.
–21:30 Sardinaren hiletea.
–23:00: Kontzertua: Hardcore.exe.
–00:00: Erromeria: Garilak 26.
–01:30: Mozorro sarien banaketea.
–02:00: Erromeria: Garilak 26.
–04:00: DJ animatzailea.



lako. Erdigunetik, Abellaneda gailurrera
heldu zan, baina hildako kopuru izuga-
rriak zirala-ta, erretirau behar izan zan.
As turiarrek ezkerraldetik eraso eben,
baina ezin izan eben menperatu.

Guda-zelaian sarraskiaren lekukoa
izan zan Gómez Aparicio kazetaria: “...Ba -
rriro Urkulu. Gailurrak milizianoez beterik
dagoz. Euren bizia emon deutsie abentu-
ra zoro honi. Landa armaz beteta dago
eta gailurrean sei metrailadore ikusi do -
daz”, horrelaxe definitu eban kazetariak
bertan bizi izandako egoerea. “Pinudi
ber deen sakanean gorpu piloa uzteltzen
egoan. Guztira 200 hildako zenbatu ziran
eraso hartan”.
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Gorpuaren aurkikuntza
egin ostean, lokalizazinoa,

finkapena, objektuen
batze-lanak eta zonaldea

bera babesten da

t: Jon Goikouria Larrabeiti

1937ko ekainaren 11. Nazionalek Bur -
din ez ko Gerrikoa deuseztatzeko aurretiko
erasoak egiten ari dira Atxa kotan, Urku -
lumendiko zonaldean. Urkulumen diko ton -
torrean Prieto eta UGT 2 batailoiak dagoz.
Eguneko lehen orduetan eraso bi izan dira:
lehena iparraldetik etorri da, ohar kabekoa,
desnibela dala-ta. Bi ga rrena, Bizkargitik
heldu da. Hasikeran, Na farroko I Brigadako
tropa matxinaduak, Amerika Batailoia ize -
na daukienak, 368. kota hartu dabe, bertan
egoan UGT 4 po sizinotik kenduz. 

Bitartean, UGT bi batailoiak aurrez au -
rreko erasoari zortzi orduz eutsi deutso, Ur -
kulu men di tontorrean. Erasoan Tercio
Mon teju rra, Falangeko 2º Bandera eta Na -
farroako I Brigadek hartu dabe parte. Guz -
tira 115 hildako izan dira. Arerioek 200 hil-
dako eta 50 atxilotu hartu dabez. Guzti hori
gertatzen zan momentuan, Gaztelu men di -
ko Gerriko ko posizinoek eta Le zama-La -
rrabetzuko bideak hegazkin eta artileriaren
erasoak jasaten ari ziran. Egun batzuk lehe-
nago, gu dariek fusilen tiroakaz August
Wilmsen pilotu alemaniarraren Heinkel 123
bonbaketaria lurrera bota eben. Pilotu fran-
kistari eginiko omenaldiaren plaka Larrabe -
tzutik Goikolexea rako bidebazterrean to -
pau leiteke.

Guda garaian, gaua zan kontraerasoari
ekiteko mo menturik aproposena, momen-
tu horretan hegazkinek ez ebelako erasorik
egiten. Hori dala-ta, Urkulumendiko posizi-
nora ba rriro hartuteko saiakerea egin zan
Car melo Domenech-en XII. Euskal Brigada -
ren aldetik. Bertan, Abellaneda (PNV), Celta
(CNT) eta Sacco Wanzetti (CNT) batailoiak
izan ziran. Horreek, ganera, Domenech-ek
II As turiar Brigadaren laguntza izan eben.
Saco Wanzetti batailoiak eskuinetik eraso
egin arren, ezinezkoa izan zan arerioaren
posizinoa hartutea, guztiz armatuta egoa-

Historia lurretik berbizten danean
2016ko urtarrilaren 16an, Euskal Prospekzio Taldeko teknikari bik Urkulumendin pros-
pekzino-lanak egiten ari ziralarik, 1937ko gudari baten gorpua topau eben, Eusko
Jaurlaritzako burdinezko belarria, txapa eta Mauser fusilaren kartutxo bigaz. Urtebete
geroago, gorpua atarateko lanak egin ziran 2017ko otsailaren 4an, eta ikerketa lanei
esker gorpua identifikatea lortu da. Momentu batez 80 urte atzera bota doguz, guda
garaiko Larrabetzura.

80 urte geroago, 2016ko urtarrilaren
16an, Euskal Prospekzio taldeko Alberto
J. Sampedro teknikariak eta Sergio Mon -
dina Núñez detektoristak gizon baten
gorpukia topatu eben, errutina-lanak egi-
ten ari ziran bitartean. Ez da lehen aldia

a: Iskander Barrena Zubiaur 
eta Karraderan alkartea

Identifikazino txapa.



Euskal Prospekzio taldeak errutina lane-
tan era honetako aurkikuntzak egiten
dauezala. Kasu horreetan, protokolo be -
rezia dabe: aurkikuntza egin ostean, lo -
kalizazinoa, finkapena, objektuen ba -
tze-la nak (inoz hazurrak, hori forentsea-
ri ja goko-ta) eta zonaldea bera babes-
tea. Ondoren, aurkikuntzaren aurretiko
txostena idazten da.

Jarraian, Aranzadi zientzia elkartea-
rekin kontaktuan jartzen dira. Aranzadi
el karteak zonaldea erregistratzeko eska-
era egiten dau, ahal bezain pronto gor-
pua lurpetik atera eta identifikatzeko.
Ganera, hildako gehiago topatu leitekez
inguruetan. Tentuz ibili behar da.

Historiarentzat bizi
Euskal Prospekzio aldeak Gerra Zi -

bil eko ikerketan, katalogazioan eta di -
bulgazioan lan egiten dau. Partehartze
aktiboa dauka gerrako burrukalari gal-
duen lokalizazinoan eta identifikazino-
an, Eus kal He rri osoan zehar, Bizkaian
bereziki. Ganera, trintxera eta bunke-
rren posizino eta de fentsa elementuen
katalogazinoa landuten dabe. Dagoan -
eko, Lemoa, Otxandio eta Zornotzako
Udalekin eta hainbat al karteekin alkar-
lanean aritu dira eta Be rangoko Bur -
dinezko Gerrikoa ren Mu seo Memoria -
lean eta Elgetako Interpre tazio zentroan
be aritu dira.

Gaur egun, Gerra zibilaren 80. urteu-
rrena ospatuteko, Udal eta alkarteei zu -
zenduriko erakusketea ibiltaria presta-
ten ari dira Euskal Prospekziokoek. Era -
kuske ta horreek gerrako materialak
dau kiez: armak, bombak, uniformeak,
ba lak, identifikazino plakak… ikusiko
di ran hainbat ob jektu alkarteak berak
eskuz erabarrituak izan dira.

“Hilobien eta guda garaian desager-
tutako pertsonen lokalizazinoan edono-
ri laguntzeko prest gagoz”, adierazi da -
be historiarentzat lan egiten duben bo -
londresek.
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Partehartze aktiboa
dauka gerrako burrukalari
galduen lokalizazioan eta

identifikazioan, Euskal
Herri osoan zehar

a: Iskander Barrena Zubiaur 
eta Karraderan alkartea
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t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Soilik hegazkinek hausten dute Bri -
tainiar hilerriko hildakoen isiltasuna. Son -
dika eta Larrondo artean, badago kanpo-
santu txiki bat. Kanpoaldean, bi solairuko
etxea dago. Atzean, burnizko ateak itxita
daude, jabetza pribatua adierazten duten
seinaleek ibiltariak kanpoan uzten dituz-
te. Ez dago inor bertan.

“Azken hildakoa duela urtebete lur-
peratu zen”. 66 urteko Félix Velasco Ca -
rrerak ondo ezagutzen du hilerria. Espa -
rru honetan aditua, hilerriaren nondik
norakoak ondo baino hobeto ezagutzen
ditu bolondresak. “1770etik 1929ra bitar-
tean, hilerri hau Bilboko portuan bertan
zegoen kokatuta, Abandoibarrako Ingle -
sen Kanpan, Nerbioi ibaiaren pare-pare-
an. Garai hartan Zazpi Zuhaitzen Irla dei-
tzen zen”. Hasiera batean XVIII. mendeko
bigarren erdialdeko Britainia Handiko
hiritarrentzat eraiki zen. 1859an, Horace
Young izeneko britainiar Kontsulak hile-
rriaren egoera tamalgarria zela ikusi

zuen, hildakoen senideak gutxi izanik
hilerriaren gastuei ezin zietelako aurre
egin. “1900ean, higiene arazoak egoten
hasi ziren, eta gainera Bilboko portuko
autoritateak lursailak bereganatu nahi
zituen”, argitu du Velascok. 

1926an akordio batera iritsi zen: hain-
bat proposamen kontuan izan eta gero,
hilerria Loiura eramatea erabaki zen.
Horretarako 10.000 metro karratuko lur-
saila erabili zen. Kapera bi ezarri ziren
bertan: katoliko-erromatarra eta protes-

tantea. Horrez gain, kanposantuaren
sarreran etxe bat eraiki zen, zaindaria eta
bere familiarentzat eta autopsiak egiteko
eraikin txiki bat. Lau hilabete eman zituz-
ten Bilboko hildako guztiak Loiura erama-
ten, eta denbora tarte horretan, hilerriko
arduradunek hilobiratze erabilerak britai-
niar komunitateko katoliko-erromatarrei
za bal tzea erabaki zuten.

Burnizko ateak gurutzatzean, eukalip-
to, mimosa, palmera, pinuak eta askotari-
ko zuhaitzen basoan murgiltzen gara.

Etxetik urrun hiltzen
direnen ahotsak

Txorierriko hilerri guztien artean, ezohikoena da Britain -
iarren kanposantua. Loiuko Britainiar hilerria 1929ko ma -
iatzetik dago gure haranean, eta jende gutxik ezagutzen
du bere hormek gordetzen duten historia eta istorioa.
Antzina, Bilboko Inglesen Kanpan egondako Zazpi Zu -
haitzen Irla izan zen. Gaur, isiltasuna eta bakardadea da
nagusi bertan.

BRITAINIAR HILERRIA
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Lehen Mundu Gerrako zazpi hildako ere
badaude.

Gaur egun, hilerria hilobiratze gas-
tuengatik, zenbait inbertsioengatik eta
donazio pribatuengatik mantentzen da,
eta Kontsul-general britainiarra Britainiar
Hilerriko komitearen presidente estraofi-
zial bezala aritzen da.

Heriotzaz bizi
Zegoen bizitza arrasto bakarra duela

11 urte ezabatu zen, José Pañero Barco -
rena. Bera izan zen hilerriko kanpoaldean
dagoen etxean, familiarekin batera bizi
izan zen kanposantuko zaindaria. 26 urte-
ko zerbitzua eman ostean hil zen, 57 urte
zituelarik. Denbora tarte horretan, Josék
kanposantuaren mantentze lanak egin
zituen, eta Susanak (emazteak) larunbate-
ro komunitate britainiarreko hainbat ki -
deri gaztelaniazko klaseak ematen ziz-
kien, debalde.

Errekonozimendu bezala, Hilerri
Britain iarraren Komiteak toki bat eskaini
zion Joséri, kapera katolikoaren ezkerral-
dean. Berea hilerriko umilena da: ez dago
hilarrirrik, zuhaitz txikia baizik. Familiak,
José hil eta denbora gutxira etxea utzi
zuen.

Gaur egun isiltasuna baino ez dago
Loiuko Britainiarren Hilerrian. Soilik urte-

an bi aldiz hurbiltzen dira britainiarrak
bertara: Remembrance edo Oroimenaren
Egunean (azaroaren 11n, 11:00etan) eta
abenduaren erdialdean, gabon kantak
kantatzeko. Joan den urtean Europar
Ondare Jardunaldiak egin ziren bertan,
eta hilerria bisitatzeko aukera izan zen.
“Espero dugu etorkizunean herritarrei
Britainiarren Hilerria nolakoa den erakus-
tea, horretarako bisita gidatuak eskainiz”,
bukatu du burdinezko ateei giltza botaz.

Hilobiak edonon ikus daitezke, bakoitza
ma teriale eta forma propiokoak. Asko ber-
tan behera utzita daude. Ezkerraldera joz
kapera katoliko-erromatarra dago, gaur
egun inprobisatutako museo bihurtua eta
antzinako galera baten bandera britainiar
erraldoiarekin, erretaulan. Dokumen tu,
liburu eta argazki historiko ugari ikus dai-
tezke bertan. Hasierako bidera itzuli eta
eskumara jotzen bada, kapera protestan-
tera heltzen gara, gaur egun bai katoliko-
ak eta baita protestanteak erabiltzen
dutena. Leiho batzuk gardenak dira, eta
beste batzuk beirateak dira: “Ez dira kape-
rak hornitzeko, hilobien funtzioa betetzen
dute: badira pertsonak hilobiak ordaindu
beharrean hildakoak beirateekin omen-
tzen dituztenak”, argitu du Felixek.

Kanposantuko bihotzean, ondo baino
hobeto bereizturik, Comonwealtheko Bi -
garren Mundu Gerrako hildakoen lursaila
dago: “Belarrak luzeera zehatza du eta hi -
lobien arteko distantzia berdin-berdina
da”, adierazi du adituak. Ez da hierarkiaren
be reizketarik egiten: soldaduak, kapitai-
nak, sargentoak... Guztira 56 gorpu daude
bertan, eta ez bakarrik britainiarrak: ale-
maniarrak, amerikarrak, espainiarrak,
fran tse sak, grekoak, irlandarrak, norbe-
giarrak, suediarrak, suitzarrak… ere ba -
dau de. Hildako gehienak Espainiako ipar-
mendebaldeko britainiar hilerrietatik eka-
rri dituzte, zentralizatzearren: “Hilerri
hauek mantentzea oso garestia da. Estatu
mailan hiru daude soilik gaur egun: Ma -
laga, Madril eta Loiun”, azaldu du. Gainera,

Commonwealtheko 
hildako gehienak

Espainiako 
ipar-mendebaldetik 

ekarri zituzten



t: Gaizka Eguzkitza

Orain dala urte bi, Taberna Ibiltaria
taldeko lagunak egun batzuk pasau ebe-
zan Zamudioko txoko baten, kanta ba -
tzuk grabatzeko asmoagaz. Harrezkero,
euren lehenengo diskoa eroan eben kale-
ra. “Behar genduazan baino kanta gehia-
go grabau genduazan”, azaldu deusku
Alfon Atela kideak. Orain, bigarren beha-
rra plazaratzea erabagi dabe, Taberna
I2ltaria. Taldekideek helburu berari eutsi
deutsoe: kantatzen daben bitartean on -
do pasatzea eta euskal kantutegia, beti-
koa, zabaltzea. 

Diskoren izenburuak hitz-jokua egi-
ten dau, taldeko bigarren diskoa dala
adierazoteko. Ganera, beste omenaldi bat
egiten deutsoe Txetxu Arrillagari, orain
dala urte batzuk hil zan taldekideari. “Le -
henengo diskoa berari eskini geuntsan.
Eta azken diskoaren aurreko orrialdearen
argazkia Zumetxagako San Migelen –Ba -
kio eta Mungiaren artean– atara do gu.
Le ku esanguratsua da, batetik, San Mi -
guel Egunean, Txetxuk paellatxo bat han
egiten ebalako; eta bestetik, Txetxu hil
zanean, leku horretan landatu genduala-
ko haretx bat. Tabernamobila be agertzen
da azalean eta horrek islatzen dau taldea;
lekuak eta haretxak, Txetxu”.

“Lehenengo diskoak espero genduan
baino arrakasta haundiagoa lortu eban.
Hasikera batean, 500 aleko edizinoa atara

Taberna Ibiltariak 17 urte beteko
dauz martxoan. Hutsune bat betetze-
ko sortu eben taldea. “Garai baten ez
zan tabernetan hainbeste abesten.
Egun baten, Bilboko Alde Zaharrean
jentea gure atzetik hasi zan kantatzen.
Eta guk gitarra bat besterik ez geun-
kan!”. Handik aurrera, tabernetan kan-
tatzeko ohiturea berpiztu egin da eta
Taberna Ibiltaria bezalako talde gehia-
go sortu dira. Txorierritarrak aitzinda-
riak izan dira. “Gure atzetik, herri asko-
tan topau ahal dozuz betiko kantak
jorratzen dabezan taldeak: Sestao
kan tuz, Bilbo kantari... Eta eurei esker,

gaur egun asteburu guztietan betiko
kantez gozatzeko aukerea dagoala
esango neuke. Leku baten ez bada,
bestean”, dino Alfonek. 

Taberna Ibiltaria talde arrakasta-
tsua da. “Gure arazoa da leku guztieta-
ra ezin garala heldu. Batzuetan hiruz-
palau eskari jasotzen doguz asteburu
baterako eta ezetz esan behar dogu.
Hau komeria! Txantxetan hau esaten
dogu: Bakarrik ezin dogu Euskal Herria
salbatu. Besteek lagundu beharko
deuskue (kar, kar). Eta horretan dabilz,
zorionez, gero eta talde gehiago sor-
tzen diralako”.
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genduan, lagunen eta senideen artean
ba natzeko batez be. Baina Boiseko euskal
jaialdira joan ginan eta bertan asko saldu
genduazan eta, gainera, eskaera pilo bat
jaso genduan. Esate baterako, Estatu Ba -
tuetako zaletu batek interes handia adie-
razo eban, diskoa erabat agortuta egon
arren, eta azkenean disko bat bidali behar
izan geuntsan postaz. Ez dakit kobrau
geuntsan ala ez be (kar, kar)”.  

Azkenean, 2.000 ale plazaratu ebe-
zan, bigarren diskoagaz egingo daben
mo duan. Banaketea be antzekoa izango
da. “Ahoz-aho eta eskutik eskura. Diskoa
eskuratu gura dauenak eskatu ahal deu-
tso taldekideren bati; edo Facebooken

bidez jarri ahal dau hartu-emonetan gu -
gaz”. Disko bakotxak 10 euro balio dau,
eta bildutako diruagaz gastuak betetzea
espero dau taldeak.

Guztira 12 kantek, betikoek, osatzen
dabe diskoa: Bagare, Eskola (Agure Zaha -

Taberna Ibiltariaren azkenaurrekoa

Talde aitzindaria

Diskoaren azalean,
Txetxu Arrillagari –orain
dala urte batzuk hil zan

taldekideari– egin 
deutsoe omenaldia



rra), Greziako itsasontzia, Txalaparta, Lili
bat, Loretxoa/O Bella Ciao, Gure lekukota-
suna, Azken agurraren negarra, Eperrak,
Udaberria, Xalbadorren heriotzean eta Guk
euskaraz. Azken diskoan, zor antzeko bat
ordaindu dabe Errobi taldeagaz. “Bere
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kantaren bat faltan bota genduan lehe-
nengo diskoan, gure gaztetan oso talde
garrantzitsua izan zalako”. Gaur egun
kanta barriago batzuk be osatzen dabe
eu ren errepertorioa –Berri txarrak, Ken
Zazpi, Mikel Urdangarin...– eta horri es -
ker, gero eta gazte gehiago dira Taberna
Ibiltaria taldeko zaletuak. “Ziur asko kanta
horreek be betikoak izango dira inoz”. 

Giro ederra
Guztira, 25 kidek osatzen dabe Ta -

berna Ibiltaria taldea. Halanda be, giro
zoragarria dago euren artean. “Taldea ia
gura barik sortu genduan, eta agian ho -
rregaitik ikaragarria da gure arteko hartu-

emona. Taldea osatzeko kasting bat egin
izan bagendu, ez geunkean hain talde
atsegina izatea eta hain giro polita ego-
tea lortuko. Hartu-emona hain da ona,
ezen erabagiak beti aho batez hartzen
doguzan”. 

Bigarren diskoa labetik atara barri eu -
ki arren, hirugarrena eta laugarrena be
badabez buruan. “Batu gura dogu barriro,
kanta gehiago grabatzeko. Baten batek
planteatu dau geure kanta propioak egi-
tea eta ideia aztertzen gabilz”. Etorkizun -
ean etorriko diran disko horreetan, Al -
fonek argi dauka kanta zehatz batzuk sar-
tuko dabezalako. “Oskorri omendu gura
dogu, talde horrek izugarrizko lana egin
dauelako euskal kantutegiaren alde. Era
berean, Fermin Valencia be kontuan euki
gura dogu. Ferminegaz oso hartu-emon
ona daukagu eta gurako geunke bere
kantaren bat sartzeaz ganera, berak be
kantatzea. Ferminek ez dauka berak gra-
batutako diskorik, oso kanta politak euki
arren”. Taberna Ibiltaria taldeak azkenau-
rrekoa ordaindu dau...

Diskoa lortzeko, 
taldekiren bati eskatu
edo Facebooken bidez 

hartu-emonetan 
jarri taldeagaz
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Hamaika urte 
bueltaka, gure artean

t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Telebista piztuta dago eta kate turkiar
baten bideoklipak emititzen ari dira. Son -
dikako gazte batzuk sofan botata dau de
ke bab batzuk eta patata frijituak jaten.
Ostirala da. Barraren bestaldean Ahtisman-
Saif eta Shahid Igbal daude, urduz hitz egi-
ten. Jaieguna da gazteentzat; 12 or du ko
jar dunaldia, Pakistango lagunentzat.

2005ean heldu zen Shahid Igbal Son di -
kara, 20 urtekin. Ikasketak bukatu ostean,
Pakistanetik Madrilera hegan egin zuen.
Ber tan kebab jatetxea ireki zuen Ahtisman-
Saif lagunarekin batera: “Ma dril en izugarri-
ko inpaktua izan zuen ke bab-en fenome-
noak. Denbora gutxian den da asko zabal-
du ziren”, azaldu du ostalariak. Hori dela
eta, maletak egin eta nora eta Txorierrira
etorri ziren lagun biak. Ja tetxe exotikoa txi-
kiteroen Atxa taberna izan dakoan munta-
tu zuten.

“Bertan ez zegoen Pakistan inguruko
janaria eskaintzen zuen inolako jatetxerik”,
argitu du Shahidek. “Lehen urtea sekula-
koa izan zen”, azaldu du. “Hala ere, urteak
igaro ahala salmenta kopurua baretu egin
da eta urte hasieran ez ditugu hainbeste
saltzen: gaur egun 800 produktu inguru
saltzen ditugu hilero”, kalkulatu du. “Beze ro
nagusiak 15-27 urte inguruko gazteak dira,
batez ere asteburuetan”, adierazi dute lan-
kideek.

Kebab edo Kebap-a (turkiarrez azken
hau) antzinako jakia da eta parrilako hara-
gia esan nahi du: errege pertsiarren jana-
ria zen, eta iraniarrek urtean behin jaten
zuten, Nowrooz-ean, Persiako urte be -
rrian. Errezeta zaharrena X. mendeko Kitab
al-Tableekh, Ibn Sayyar al-Warraq-en sukal-
daritza liburuan agertzen da, zeinek ke -
bab-a ogian jarritako adobatutako okela
bezala definitzen zuen. Jaki honek Iran eta
Turkian du jatorria.

Bi kebab mota bereiz daitezke gaur
egun: alde batetik, iraneko Shish Kebab-a.
Kebab tradizionala da, eta metalezko ma -
kil batean zerbitzatu ohi da, haragi edo

arrain zatiekin (barazkiak izan edo ez). Bu -
rruntzi-pintxoen antzera, parrila batean
erre ohi da. Barazkiak jartzekotan, berenje-
na, tomatea, piperminak, azenarioak eta
barrengorriak izan ohi dituzte. Bestalde,
Döner Kebab-a dago. Döner-ek bueltak
ematen dituena esan nahi du eta edonon
topa dezakegun jatetxe horietan zerbitza-
tzen dira. Dönerrak Estambuletik Berline -
ko Kreu ze berg auzora iritsi ziren duela ha -
markada bat, Kadir Nurman izeneko tur-
kiar etorkin batek bertako langileei janari
arin bat ematearren. Dönerrak marinaturi-
ko bildots edo oilasko xaflak dira, tornu
bertikalean bueltak emanez erretzen dire-

Milurte berriak aldaketa ugari ekarri zituen. Horietako bat
Kebab jatetxeen booma izan zen. Lehen kontaktua Madril
eta Bartzelonan izan zen, eta sekulako inpaktua izan zuen
gastronomian. Txorierrin hamarkada bat daramate Dö -
ner Kebab jatetxeek, eta gazte askoren egunsentiak poz -
tu dituzte. Sondikan Shahid Igbal eta Ahtisman-Saif osta-
lariek horrelako bat ireki zuten duela 11 urte.
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Gaur egun oliasko, 
txahal, ahuntz 

eta arrainezkoak 
ere topa daitezke 

zenbait jatetxeetan

nak. Gaur egun, Alemaniako fast food sal-
duena da.

Tradizioaren arabera, kebab-ak bildots
haragiarenak dira, baina mendebaldeko
kulturara hobeto doitzearren, gaur egun
oliasko, txahal, ahuntz eta arrainezkoak
ere topa daitezke zenbait jatetxeetan, eta
horri Lahmacun, Dürüm, pizzak, Pedratak
eta bestelako eskaintzak gehitu behar
zaizkie.

Errealitatea, zenbakitan
Kebab-a berez janari osoa da: ogia (ze -

realak), barazkiak (tipula, tomatea, letxu-
ga...), esnekiak (yogurt saltsa), olioa…
etab. Hala ere, Persiako erregeek urtean
behin egiten zuten bazkaria bazen, arrazoi
batengatik izango zen: bokata formatuan,
bildotsezko kebab batek 400 kaloria izan
ditzake; 500, platerean bada. Oilaskoaren
kasuan, bokata formatukoa 300 kaloria
inguru dauzka, eta 400 platerean bada.
Ho rri pita ogia, entsalada, saltsak eta pata-
tak gehitu beharko litzaizkioke. Pizza
arrunt batek baino kaloria gehiago dauz-
ka: ez dira 1.000 kaloriatik jaisten. Shahid
eta Ahtishamen kasuan, bildots eta oilas-
ko kebab biribilkiak Bilbon biltegia duen
Alemaniako enpresa bati erosten dizkiete,
eta barazki freskoak, Bilbon bertan.

Negozio pakistandarrek askotan fama
txarra izan ohi dute, batez ere osagarrien
jatorriari eta garbitasunari dagokienez.
Ne gozio batzuk, animalien izterrak eta
kon traizterrak erabili beharrean (egin be -
harko litzatekeena) erraiak eta bestelako-
ak erabiltzen dituzte, produktuaren kalita-
tea zakartuz; hori ez da Shahid eta
Ahtishamen kasua. 

Lagun pakistandarrak Sondikan ber-
tan bizi dira eta Euskal He rriko janaria gus-
tukoa izan arren, ezin dira janari pikanterik
gabe bizi: “Ezin dezakegu gastronomia
pikanterik gabe imajinatu”, adierazi du
Ahtisham-ek. Noiz behinka kebab-ak jan
arren, nahiago dute Chapa ttia edo pizza
turkiarra.
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t: Zuriñe Aboitiz

Gogoratzen duzu duela gutxi arte
aldizkarien orriak mozten genituela gus-
tatzen zitzaizkigun gauza guztiak batera
edukitzeko? Karpeten banatzaileetan
itsa tsita, adibidez, edo sukaldeko erreze-
ta liburu zahar horren orrien artean. Txu -
kunagoa zenak, beharbada, plastikoetan
sartuta izango zituen, dena ondo ordena-
tuta.

Gaur egun, artikuluak Interneten
dau de, aldizkariak tabletetan irakurtzen
ditugu eta argazkiak Google-n bilatzen
ditugu. Baina gauzak ez dira hainbeste
aldatu, dena era berean egiten jarraitzen
dugu: gustatzen zaizkigun horiek gorde
eta gureak egiten ditugu, nahi dugunean
begiratu ahal izateko. Hori dela eta, In -
terneten sortu dira baliabideak eta gusta-
tzen zaizkigun gauzak gordetzeko eta
par tekatzeko plataformak. 

Oraingoan, plataforma bi erakutsiko
diz kizuegu: lehenengoa oso ospetsua eta
bigarrena, sortu berria.

Pinterest-en ez badago, ez dago
2008an sortu zen, hau da, orain dela

11 urte, eta dagoeneko jende askok ez du
Internet imajinatzen Pinterest barik. Sor -
tzaileek "ideien katalogo nagusia" dela
esaten dute, eta ez dabiltza batere oker.
Erabilera oso erraza da. Demagun urtebe-
tetze opari berezi bat egin nahi duzula,
zeure kabuz. Aukera bi dauzkazu: edo
Google-n bilatu eta hainbat orritan sartu
edo Pinterest-en bilatzailean hitz gakoak
jarri eta era bisual batean beste erabil-
tzaileek gordetako irudi guztiak ikusi, eta
gehien gustatzen zaizuna aurkitzen du -
zun ean, sakatu.

Ideiak gehiegi badira eta hurrengo
baterako gorde nahi badituzu egin behar
duzun bakarra panel bat sortzea eta ber-

terneten dauden euskaraz idatziriko ba -
liabideak batzeko eta hedatzeko asmoa-
rekin. Nahiz eta batez ere ikastetxe, ira-
kasle eta ikasleei zuzenduta egon, edo-
zein gauza sar daiteke, gauza berriak
ikas teko edota norberak sortutako balia-
bideak edo Interneten ikusitakoak igo-
tzeko.

Hainbat motatako errekurtso batuta
aurki ditzakezu: irudiak, aurkezpenak,
soinu grabaketak... Guzti-guztiak, euska-
raz. Ken Zazpi taldeko Ilargia kanta uke-
leleagaz jotzeko grina daukazu? Emaku -
mea ren partaidetza bertsolaritzan azter-
tu nahi? Biokimikako oinarriak zeintzuk
diren jakin nahi? Sar zaitez eta Klikasi-k
eta hainbat erabiltzailek ematen dituz-
ten aukera guztiak aztertu.

www.pinterest.com
www.klikasi.eus

tara igotzea da. Beste webgune batzue-
tan aurkitzen dituzun argazki eta artiku-
luekin gauza bera egin dezakezu. Horrela,
dena batuta izango duzu.

Pinterest-en beste erabiltzaileak ja -
rrai tzeko aukera ere badago eta, horrela,
pertsona horrek partekatzen dituen gau-
zak ikusteko aukera izango duzu. Behar -
bada, beste batek emango dizu hainbes-
te urtetan bilatzen ari izan zaren errezeta
hura.

Euskaraz? Bai, noski
Interneten euskaraz dauden gauzak

aurkitzea ez da batere erraza. Seguru
aski, behin baino gehiagotan nekatu zara
nabigatzailean orriak eta orriak zabal-
tzen, zer edo zer interesgarri bilatu na -
hian, edo umeek eskolan ikasitakoa bir-
pasatzeko materialaren bila. Azkue Fun -
da zioak plataforma berria kaleratu du, In -

Baliabideak partekatzeko plataformak
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gan daude, gutariko bakoitzarengan. On -
dorioz, eguneko une askotan geuk uki-
tzen dugu interruptora, etengailua, orain
on, gero off ipintzeko, orain euskara, gero
erdara erabiltzeko. Noiz on eta noiz off
euskal kontzentziak, euskaltzaletasunak
adieraziko digu. Euskaltzale tasunik ez ba -
da, ahoa erraz ipiniko dugu off.

Azken baten, gazteriarentzat euskara
legala da, karteletan ikusten da, telebista-
irratietan entzuten, eta umeek eskolan
topatzen dute. Euskal kontzentzia ez da,
jadanik, hain beharrezko; “Euskara jalgi
hadi plazara”, Etxeparerena, merkatuan
da bil.

Kontzentzia, ordea, beharrezkoa da
es parru askotan ze, erdara eta euskara ez
daude mugek edo harresiek banatuta;
eus kararen eta gazteleraren mugak geu-

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Aita Lhandek 1910ean esan zuenez,
100.000 euskaldun joan ziren Ameriketa -
ra, gehienak Argentinara, 1832-1907ko
urte-tartean. Bertan, gero, –dio Lhandek–
euskaldun frantsesa> euskaldun argenti-
nar > argentinar bilakatzen da. Aldaketa
horren ondorioa ulertzeko adibide argia
eskaintzen digu Kepa Altonagak ikerlan
bikainean:

“Buenos Aires-ko Laurak Bat elkarteak
diru-bilketa egin zuen Iparragirre bertso-
laria Europara itzul zedin, eta, besteak
beste, kantaldia antolatu zuen. Euskal -
dun aberastu asko hurbildu ziren kon-
tzertu horretara euren seme-alabekin
batera. Ba, Iparragirrek ordurako euskal-
dunen himnoa bilakaturiko Gernikako
Arbola abestu zuenean, gurasoak negar-
zotinka aritu ziren deblauki, eta bien
bitartean, belaunaldi gazte dotorea, eus-
kara apenas ulertzen zuena, irribarreka
hasi zen emozio horren aurrean”(1). 

Gertaera historiko hori aintzat hartu-
rik –eta Argentinatik geure inguruko
Euskal Herrira etorrita– norberak pentsa-
tzen du, Argentinako gazte haiek ez ote
dauden Txorierrin ere. Ea lehengo belau-
naldikook jakin izan dugun euskal kon-
tzentzia transmititzen.

Gernikako arbola: 
euskara on, euskara off

(1) KEPA ALTONAGA: Etxepare Aldudeko medikua, 9.
or.
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Etxeko sukaldaritza

Roquefort eta
intxaur quichea

36 SUKALDARITZA

a: Jon Goikouria Larrabeiti

Osagarriak:
–Makailoa.
–Piper gorri eta berdea.
–Tipula bat.
–Tomate bat.
–Uruna.
–10 piper txorizero.
–Gaileta Maria bi.
–Arrain fumeta.

Prestatzeko era:
Hasteko, bizkaitar saltsa egin be -

har da. Horretarako, piper txorizeroak
galdarraztatu eta hara-
gia kontu han-
diz alde

Makailo eta piperradaz 
beteriko kuiatxoak

ba tera itxiko du gu, gerorako erreserba-
tuz. On doren, tipula su txikian frijitu eta
birrinduriko gailetak gehituko deutsa-
guz. Ja rraian, piper txorizeroen haragia
eta fu meta gehituko deutsagu. Birrindu
guztia eta txinotik iragazi.

Kuiatxoaren betegarria prestatzeko,
tipula su txikian frijitu eta piper gorri eta
berdeak gehitu. Prest dagoenean, toma-
tea bota zati txikietan. Eginda dagoane-
an, makailoa gehitu. Sukaldatu. Loditu
na hi izatekotan, uruna edo maizena ge -
hitu ahal jako.

Kuiatxoak prestatzeko, ebagi gustura
eta hustu. Kanpotik gitxi frijitu arin

baten, eta sutik kendu, aldez aurretik
egindako betegarriarekin kuia-

txoa betetzeko.
Norberaren gustura

aurkeztu daiteke pla-
tera.

t: Maite Lekerika / a: thermorecetascocina.es

Osagaiak:
–400 gr hostorea.
–250 gr Roquefort gaztai.
–150 gr zenberena.
–100 ml esnegain lodia.
–2 arraultz.
–60 gr intxaur txikitu.
–Pipermin eho zuri apur bat.

Prestateko erea:
Hostorea eta gazta itxi kanpoan or -

du pare baten. Ondoren, hostorea za -
baldu labeko molde biribil baten. Egin
zulotxo batzuk labean sartu baino le -
hen. Gero, landu gaztai birrindua (zen -
berena) ontzi baten. Ho rretara ko, ken -
du ura eta gehitu esnegaina ta arraul-
tzak. Azkenik, gehitu moldera intxaur
erdiak birrinduta eta sartu labean, 200
gradutan, 25-30 minutuz.

Eginda dagoanean, bero dagoala,
apaindu beste intxaurrakaz, ahalik eta
osoen. Bero jan behar dan platera da.
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Umeekin zer irakurri?

Ana Apika

Egilea: Charo Pita.
Argitaletxea: S.L. Kalandraka Editora. 
Liburutegietan dago irakurgai.  

Charo Pita galiziarrak idatzitako isto-
rioak ahozko narrazioan daude oinarrituta
edota kontalaritzaren klabean daude ida-
tzita, behintzat. Horri esker, bere lana oso
erraza da irakurtzeko edo kontatzeko.
Emakumezkoa izateak ere badu garran-
tzia, batzuetan gizartean emakumeok
dugun garrantzia ere islatzen duelako.
Egileak hainbat album ditu argitaratuta
euskaraz, galegoz eta gaztelaniaz: Oxala
Etivieses aquí, Eskerrik asko, La calle del
puchero, Magia, Igor, ¿Quién puede vencer
al viento?...

Baina hurrengo lerrootan Amona -
txoak albuma hartuko dugu hizpide. Libu -

rua adin guztientzat dago zuzenduta, hau
da, 0 urtetik 99 urtera bitartean konta de -
zakegun horietarikoa. Istorioa oso hunki-
garria da. Protagonistak elkarrekin bizi di -
ren edadeko andre bi dira: elkarrekin baz-
kaltzen dute, elkarrekin lo egin, elkarrekin
amets egin... Txiroak, baina zoriontsuak.
Egun batean abentura itzela bizi eta gero,
batek arazo larria dauka eta bestearen
laguntza behar du dagoen egoeratik ate-
ratzeko.

Albumak gai orokorrak jorratu ditu:
amodioa, laguntasuna, konfiantza, nagu-
sien jakinduria, emakumezkoek “betida-
nik” egin dituzten lanak (josi, janaria pres-
tatu, zaindu...)... Protagonistek dantzak
eta abestiak erabiliko dituzte, maitatzen
duen laguna berriro aldamenean izateko.
Eta azkenean, sorpresa izugarria, natura-
ren zikloak eta gizakiok ditugunak lotzen
direnean.

Amonatxoak

AHOLKUA
Albumak bereziak dira. Batzuetan txi-

kiei zuzenduta daudela uste dugu eta
umeak koskortzen direnean ez diegu
kasu handirik egiten. Hala ere, albumak
altxorrez josita daude. Bai marrazkiak, bai
istorioa. biak batera kontuan hartzen
baditugu, liburu bereziak dira, adin guz-
tietako liburuak. Adin gomendatua mar-
katzen duen koloretako puntutxua ba -
tzuetan alde batera utzi behar dugu, al -
bumekin berraurkitzeko, eta marrazkie-
tan murgiltzeko.
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Irteerak

Ikastaroak

>
Larrabetzu

Miren Gorrotxategi: 33 Ezkil. Literatu -
raz berbetan. Martxoaren 16an,
19:00etan, Angulerin.

>

>

Derio
Nola motibatu gure seme-alabak, Juan
Karlo Alonso. Martxoaren 7an,
18:30ean, Kultur Birikan.
Elkarbizitzarako oinarriak familian eta
eskolan, Juan Karlos Alonso.
Martxoaren 21ean, 18:30ean.

>
Sondika

Baltzola-Dimako kobazuloak, Gurasoen
Elkartea eta Sondikako Udalaren esku-
tik. Martxoaren 26an, 09:00etan. 

>

>

Zamudio
Sagardotegira, Arroeta mendi taldeare-
kin. Martxoaren 12an.
Pradejoneko Perretxikoen eta Sartagu -
da ko Memoriaren museoetara, Zize gorri
elkartearen eskutik. Martxoaren 18an.

>

>

Lezama
Aloñako mendilerroa, Gailur Mendi tal-
dearen eskutik. Martxoaren 11n,
08:30ean. Abiapuntua: herriko plaza.
Upo, Areatzatik, Gailur Mendi taldearen
eskutik. Martxoaren 19an, 09:30ean. 

Ikuskizunak

Hitzaldiak

>
Sondika

Tom Hennley sondikoztarrak Su y el Por -
tal Inexistente liburua aurkeztuko du.

Txalo tailerra, musika zuzenarekin,
Piperdun elkartearen eskutik. Mar -
txoaren 12an, 11:00etan, Larrabarri
Baserrian. 
Aisialdiko begirale eta kirol entrena-
tzaileentzako ikastaroa. Martxoaren
1etik 14ra, Kultur Birikan.

>

>

Derio

Toti Martínez de Lezea, Lagunandre -
ren eskutik. Martxoaren 16an,
18:30ean, Zamudiotorren.

>
Zamudio

Jaiak/ospakizunak

Musika

Asturias. Coro Marinero Manin de Las -
tres eta Ipar Alde Abesbatza. Mar txoa -
ren 18an, 20:00etan, San isidro elizan.

>

Derio

Erantzunkidetasunaren aldeko imanak.
9-12 urte bitarteko umeentzat.
Martxoaren 10ean, 18:00etan,
Ludotekan.
Ariketa hipopresiboak. Martxoaren
31n, 18:00etan, Kultur Etxean. 

>

>

Zamudio

>
Sondika

Skate ikastaroa. Bilboko Gure Txokoan,
apirilaren 10, 11, 19 eta 20an. Izena
Gaztetxean eman beharko da, martxoa-
ren 16tik 26ra.

>

>

>

Lezama
Mobilak, tabletak eta bideojokoak, zein
adinetan? Martxoaren 2an. 17:00etatik
18:30ak arte, eskolan.
Lehen sorospen psikologikoak. Martxoaren
9an. 17:00etatik 18:30ak arte, eskolan.
Zailtasun arruntak haurtzaroan. Mar -
txoaren 16an. 17:00etatik 18:30ak arte,
eskolan.

>
Derio

Oliver magoa, hel duentzat. Martxoaren
3an, 21:00etan, Gurea Aretoan.

Lagunandre elkartearen bazkaria, Lan -
datxuetan. Martxoaren 4an, 14:00etan. 
Plater-tiroko saioa, Zamudio Ehiza eta
Arrantza elkartearen eskutik. Martxoa -
ren 18an, Zamudioko tiro-zelaian.

>

>

Zamudio

Emakumearen Eguna. Bazkaria Gure
Etxean. Martxoaren 8an.

>
Larrabetzu

>
Larrabetzu

Irakurketa saioak. Martxoa ren 3an,
Angulerin. Izena eman behar da.

Bestelakoak

>
Derio

Pintxo pote eta animazioa Txipli
Txaplarekin. Martxoaren 11n,
19:00etan, beheko aldean.

>
Larrabetzu

Oporrak Bakean. Saharako umeak ekar-
tzeko proiektuan izena emateko epea:
martxoaren 1etik apirilaren 7ra.

Lehiaketak

Ping Pong txapelketa. Otsailaren
25ean, 19:00etan.

>

Loiu

Ekidazu Abesbatza, Udaberriko kon-
tzertuak. Martxoaren 25ean.

>

Lezama

Gaztelumendi abesbatzaren kontzer-
tua. Elizan, 20:00etan.
Mikel Uraken. Domekak Hori Baien.
Martxoaren 26an, 18:30ean.

>

>

Larrabetzu

Kirola

>

>

Loiu
Larrakoetxeko idi probak 2017. Otsailak
26, 18:00etan eta otsailak 27, 21:00etan.
Elotxelerriko Mendi Martxa. Martxoaren
19an, 09:30ean. 

>
Larrabetzu

Aste Santuko umeentzako Ibilaldiak.
Martxoaren 20tik 24ra, Angulerin.

>
Sondika

Sondika Pintxotan. Martxoaren 10ean.






